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Onderwerp: instellen blauwe zone in centrum Zuidlaren (ged.)

Geachte raadsleden,

Op, 28 november 2021 diende fractie van Groen Links een raadsvoorstel betreffende het instellen van 
een blauwe zone in Zuidlaren.

Het voorstel van Groen Links betreft de volgende aspecten:
1. Onderzoek te plegen naar het instellen van een Blauwe zone in het gebied: De Millystraat, 

Kerkbrink, Kerkstraat, Brinkstraat.
2. Dit in overleg met betreffende ondernemers, aanwonenden en VOZ;
3. Dit te zien als een pilotproject wat als onderlegger kan dienen voor het te ontwikkelen 

Centrumplan Zuidlaren.

Over het instellen van o.a. een blauwe zone en parkeren in Zuidlaren is er op 6 september 2021 met 
mozard nummer 1188729 antwoorden gegeven op bovenstaande vragen. Wij als college stonden er niet 
positief in.  
Gelet op de omvang van het onderzoek en de gevoeligheid van het onderwerp stellen wij nu voor een 
verkeerskundig bureau het onderzoek te laten uit te voeren, voor de punten 1 en 2. Dit inclusief de 
communicatie met inwoners, ondernemers en overige steakholders. 

Mochten de punten 1 en 2 positief bevonden worden zal er over punt 3 een raadsvoorstel aan u 
voorgelegd worden over vergunningen/ontheffingenstelsel en de handhaving die benodigd is. 

De kosten van het onderzoek ramen wij op een bedrag van 8.000 euro. 
Voor wat betreft deze kosten en de kosten van het vergunningen/ontheffingenstelsel en de kosten voor 
handhaving komen wij te zijner tijd met een separaat voorstel bij uw raad terug.
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