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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 
 
 
Aan:         
 
 
 
 
 
 
 
Vries, 17 mei 2019 
 
Onderwerp: Financiële bijdrage Provincie Drenthe voor transformatie Zuidlaren 
 
Geacht college, 
 
In de provinciale Staten van Drenthe is op 15 mei jl een statenstuk aangenomen die bij de 
fractie van Leefbaar Tynaarlo enige vragen oproept. 
 
Momenteel is de gemeente, in lijn met de door de coalitie aangereikte richting van de 
participatie rondes, in gesprek met inwoners, ondernemers en andere direct belanghebbenden 
om te formuleren hoe het centrum van Zuidlaren eruit moet komen te zien.  
 
Dat betekent dat op dit moment niets vast staat. Pas als alle uitkomsten zijn verzameld, 
kunnen zij op waarde worden gewogen en gaat besproken worden óf en op welke wijze zij 
onderdeel kunnen zijn van onze gezamenlijke stip op de horizon. 
 
We zijn dan ook verbaasd, en meer nog dan dat, ongerust geworden door de overeenkomst 
die de gemeente lijkt te hebben gesloten met de Provincie Drenthe. In het Statenstuk lezen wij 
dat onze gemeente cofinanciering is toegezegd. Nadrukkelijke voorwaarde is echter dat het 
aantal vierkante meters winkeloppervlak in Zuidlaren moet worden teruggebracht.  
 
Dit staat op gespannen voet met wat onze inwoners middels de participatie ronde kunnen 
inbrengen. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente haar gedachtegoed ten aanzien van 
participatie verkwanselt door akkoord te gaan met voorwaardes die op dit moment verwarring 
en onrust opleveren. Stel er komt een plan met 3 of misschien wel 4 volwaardige 
supermarkten in het centrum van Zuidlaren, dan moeten enkele kleine MKB ondernemers de 
deuren sluiten?  
 
Graag zouden we op zeer korte termijn uitleg krijgen wat nu echt de bedoeling is en in 
hoeverre de plaatselijke ondernemers bij het beperken van vierkante meters winkeloppervlak   
betrokken zijn. Mocht dit het geval zijn, zou dit ons zeer verrassen en vraagt dan nader 
overleg met verschillende partijen en wellicht aanpassing van het participatieproces. 
   
In afwachting van uw reactie verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo 
 
H.J.Franke  

College van B&W van de  
gemeente Tynaarlo 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW Vries  
 
In afschrift aan de gemeenteraad 
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