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In de raadsvergadering van 23 november 2021 heeft weth. Van den Born bij de behandeling van het 
raadsvoorstel inzake de investeringsplanning sport een toezegging gedaan. 
 
De heer Van den Born doet de toezegging dat er een totaaloverzicht aan de raad wordt gestuurd van 
welke complexen we allemaal hebben, of deze complexen voldoende verduurzaamd zijn en wat zou 
mogelijk in de toekomst nog moeten worden gedaan. 
 
In de bijlage is een totaaloverzicht opgenomen van sportcomplexen in de gemeente Tynaarlo. De 
gemeentelijke sportaccommodaties zijn of worden in het kader van het accommodatiebeleid 
verduurzaamd. Voor de accommodaties die zijn overgedragen aan sportverenigingen of  sportstichtingen 
geldt dat verduurzaming – in de zin van energiebesparende maatregelen - primair een afweging is voor 
en voor rekening is van de eigenaar zelf. Het gaat dan veelal om maatregelen en investeringen, die 
zichzelf weer “terugverdienen” uit energiebesparingen. Uit het overzicht blijkt dat veel accommodaties al 
verduurzaamd zijn.  
 
Verder blijkt dat – uitgaande van de jaarlast 2024 – nog ca. 20k aan vrij besteedbare ruimte is in de 
Investeringsplanning. Voor 2023 zijn aanvragen ingediend: (1) 2 padelbanen ZTC; (2) 2 padelbanen TV 
De Marsch (3) baanverlichting TV De Marsch. Deze aanvragen zijn in behandeling en daarom PM 
opgenomen en zullen in een separaat voorstel aan uw raad worden voorgelegd. 
 
Tenslotte blijkt uit het overzicht dat voor de voetbal kleedaccommodatie – evenals de MFA Zeijerhoogte Zeijen 
en MFA Ydershoes Yde – niet gereserveerd is voor vervanging ervan. Gelet op het feit dat al deze 
accommodaties na 2010 nieuw gebouwd zijn (of worden: FC Zuidlaren), worden hier voor 2040 geen nieuwe 
investeringsaanvragen verwacht.  
 
Indien vragen zijn naar aanleiding van dit overzicht, dan kunt u contact opnemen met dhr. A. Mulder, tel. 
0592-266861 of mail a.mulder@tynaarlo.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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