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Onderwerp: Manege PSV Laarwoud te Zuidlaren 
 

 
De raad van de Gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen te Vries op 08 juni 2021; 
 
Constaterende dat: 
 

 In het SPvE bij de derde bullit gemeld wordt dat de manege dient te verdwijnen en zij vroegtijdig 

zijn geïnformeerd over het beëindigen van de opstalovereenkomst; 

 Het college er niet in is geslaagd om een werkbaar en realiseerbaar alternatief voor de manege te 

realiseren door nauwelijks overleg te voeren met de manege; 

 De manege wordt gerund door vrijwilligers en geen commerciële instelling is met winstoogmerk of 

een flinke oorlogskas; 

 Er in juridische, maar ook morele zin veel valt af te dingen op de ziens- en handelwijze van de 

gemeente; 

 
 
Overwegende dat: 
 

 De paardensport en Zuidlaren al ruim 850 jaren met elkaar verbonden zijn; 

 Deze eeuwenoude verbintenis behouden en gekoesterd dient te worden; 

 Een manege in Zuidlaren het landelijke wonen in de natuur versterkt; 

 
 
Draagt het College op: 
 

In goed overleg met de manege te komen tot een volwaardig alternatief op een andere locatie in of in de 

nabijheid van Zuidlaren, zodanig dat de manege niet wordt bedreigd in haar voortbestaan. 

 
 
Toelichting: 
 

In februari 1992 wordt de grond (perceel 766 en 767) voor zolang de manege dit nodig heeft in 

gebruik gegeven en voor 30 jaar opstalrecht verleend voor de gebouwen van de manege. Daarbij 

wordt een bedrag van 100.000 gulden beschikbaar gesteld voor het bouwen van de manege. Dit 

bedrag is vrij van aflossing en rente. 

Op 27 november 2017 koopt de gemeente het PBH terrein van Leyten. Op perceel 766 staat 

manege Laarwoud, sinds 1992. In de koopakte staat dat alle risico’s en lasten nu overgaan op de 

gemeente Tynaarlo. 

In de koopakte wordt opgenomen dat de manege het terrein “mag gebruiken voor 

paardensportdoeleinden, zolang de vereniging of één hunner geen ander terrein tot hunner 

beschikking heeft. Genoemde verenigingen zullen het terrein moeten kunnen blijven gebruiken op 

de wijze zoals dat tot op heden is geschied en in de toekomst na eventueel nader overleg zal 

geschieden.”*1  



Dit recht wordt verleend zolang er geen activiteiten georganiseerd worden, die veroorzaken dat 

het terrein tijdelijk anders gebruikt moet worden. Het PBH terrein is met name een 

evenemententerrein en ook als zodanig bestemd en het tijdelijk gebruik van het manegedeel als 

parkeerterrein bij evenementen was een afspraak. Het ging dus om evenementen met een tijdelijk 

karakter. Permanente huizenbouw wordt hier niet mee bedoeld.  

De gemeente gaat er ten onrechte van uit dat het organiseren van evenementen en het tijdelijke 

parkeren van auto’s hetzelfde zijn als het in eigen gebruik nemen van het terrein om daar 

permanente woningen te bouwen.  

 

*1: In artikel 1 lid 9 van de koopakte staat: 

 De comparant (…) bedingt bij deze, als mondeling lasthebber van de Landelijke Rijvereniging 

“Laarwoudruiters” te Zuidlaren, en van de vereniging: "Ponyclub Laarwoud" te Zuidlaren het recht 

voor die verenigingen om het door de stichting verkregen perceel land aan de Laarweg, te 

gebruiken voor paardensport-doeleinden, zolang die verenigingen of één hunner geen ander 

terrein tot haar beschikking heeft. Genoemde verenigingen zullen dat perceel land moeten kunnen 

blijven gebruiken op de wijze zoals dit tot op heden is geschied en in de toekomst eventueel na 

nader overleg zal geschieden. Vorenbedoeld recht wordt bij deze door de stichting aan de 

voornoemde verenigingen verleend, echter uitsluitend voor het geval en gedurende de tijd dat 

perceel land niet behoeft te worden gebruikt voor door de stichting of in samenwerking met de 

stichting georganiseerde activiteiten. Gebruik voor parkeerdoeleinden ten behoeve van die 

activiteiten geniet te allen tijde voorrang 

Dit nog steeds geldend recht is gevestigd op kadastraal perceel Zuidlaren L766 en 767 , zie de 

bijlage.  
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