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Aan het college van B&W en de leden van de raad 

van de gemeente Tynaarlo 

Kornoeljeplein 1 

9481 AW Vries 

                                                                                                                              Zuidlaren, 28 september 2020

                               

Onderwerp: Ontwikkelrichting kernwinkelgebied Zuidlaren/ aanspreekpunt uitvoerende partijen 

binnen Zuidlaren 

 
Geacht college en leden van de raad, 
 
De uitnodiging van de gemeente om kennis te maken met de uitvoerende partijen voor de 
Centrumontwikkeling Zuidlaren, de bureaus Strootman, LAOS, PAU en Specht, 10 september jl. in het 
Brinkhotel, hebben wij als uiterst positief ervaren. 
 

Zoals op dit kennismakingsoverleg naar voren kwam is het uitgangspunt voor de ingeschakelde 

partijen het raadsbesluit van december jl. Een raadsbesluit met als uitgangspunt de 

Ontwikkelrichting “Zuidlaren Werkt Samen”, d.d. 1 september 2019, zoals opgesteld door Citisens. 

 

Bij dit overleg kwam duidelijk over tafel dat er op één punt verschil van mening is tussen standpunt 

gemeente en ondernemersvereniging over de afbakening van het kernwinkelgebied aan de westzijde 

van de Stationsweg. Heeft de gemeente het over de Telefoonstraat; wij hebben het over de 

Zuiderstraat. Bijgaand een plattegrondtekening waarop deze beide wegen zijn aangegeven. 

 

Wij zijn van mening dat ons standpunt in dezen gebaseerd is op hetgeen weergegeven is in het 

raadsbesluit, met verwijzing naar het rapport van Citisens. 

 

Onderstaand een gedeelte van de tekst uit het raadsbesluit: 

Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 3 december 

2019, 20:00 uur, raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.  

8. Ontwikkelrichting centrumontwikkeling Zuidlaren  
Voorstel:  
Gelet op het doorlopen participatieproces en de opgehaalde input het college het volgende op 
te dragen:  
1.De nadere uitwerking van de centrumontwikkeling zal in het teken staan van het versterken 
van de beeldkwaliteit en het beschermd dorpsgezicht.  
2.Voor het thema ‘Een toekomstbestendige ontwikkeling van het centrum, met aandacht voor 
winkels, zorg, cultuur, e.v. 
2.1 Een compact centrumgebied na te streven, conform de begrenzing zoals deze in de notitie 
van Citisens “Zuidlaren Werkt Samen” benoemd is. Hierdoor wordt het winkelgebied 
compacter en wordt combinatiebezoek optimaal gestimuleerd.  
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2.2 Het opstellen van een herinrichtingsplan van de openbare ruimte van het compacte 

centrumgebied en hierbij nadrukkelijk aandacht te hebben voor het sociale verblijfsklimaat en 

de inrichting, als ontmoetingsplek, van de kop van de Grote Brink 

 

Onderstaand een gedeelte van de tekst op bladzijde 23 uit het rapport van Citisens, met 

bijbehorende tekening: 

Aanbevelingen  
Een vitaal, toekomstbestendig winkelgebied bestaat uit een compact winkelgebied met 
gemengde voorzieningen en functies. Hierbij is aandacht voor een goede verspreiding van de 
verschillende functies in het winkelgebied. Een kernwinkelgebied door multifunctioneel 
concentreren.  
Doel: het compacter maken van het winkelgebied en het combineren van het winkelgebied 
met andere functies en voorzieningen.  
‘Welke functies uit de regio kunnen een versterking zijn voor het gebruik, de sfeer, het 
karakter en de beleving van het centrum van Zuidlaren?’  
Concentreren  
Om de kwaliteit van het centrumgebied op peil te houden en zo mogelijk te versterken, helpt 
het om het winkelgebied compacter en multifunctioneler in te richten. Een gemêleerde 
hoeveelheid functies die elkaar versterken en dicht bij elkaar liggen. Dit kan door de 
detailhandel, horeca en andere voorzieningen te concentreren in een kleiner winkelgebied. 
Een compacter winkelgebied stimuleert de combinatieverkopen. Dit kernwinkelgebied begint 
in de omgeving van de Zuiderstraat en loopt via de Stationsweg en De Millystraat tot aan de 
Dorpskerk inclusief de grote brink, de kleine brink en de Brink O.Z. Het begin en het eind van 
dit kernwinkelgebied wordt geaccentueerd door drie sterke entrees. Het heeft de voorkeur om 
economische functies die buiten dit kernwinkelgebied vallen, te verplaatsen naar het nieuwe 
centrum. De lege plekken die hierdoor buiten het kernwinkelgebied ontstaan kunnen worden 
ingevuld met woonfuncties. 

 

 
.  
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De winkels tussen de Zuiderstraat en de Telefoonstraat zijn de volgende: 

• Indigo Bodywear 

• Cigo  

• Phone House 

• terStal 

• Mooi Lifestyle 

• Giny 

• Budgetmarkt 

• DA Drogisterij  

• Joy 
 
Wij vinden het absoluut niet realistisch deze winkels buiten het kernwinkelgebied te houden. Als er 
in dit rijtje winkelruimte wordt onttrokken, zoals de gemeente voornemens is met het pand van Giny, 
wordt er te veel winkelruimte aan de Stationsweg uit het kernwinkelgebied onttrokken en is de kans 
op verdere versnippering van het winkellint (te) groot. 
 
In het kennismakingsgesprek kwam onder andere aan de orde dat de uitvoerende partijen behoefte 
hebben aan een “aanspreekpunt vanuit het dorp” om antwoord proberen te krijgen op vragen die 
snel om een antwoord vragen. Afgesproken werd dat de voorzitter van de Klankbordgroep hiervoor 
de geijkte persoon is, mede omdat de ondernemersvereniging VOZ in deze groep is 
vertegenwoordigd. Men vond het niet nodig de ondernemersvereniging zelf ook te consulteren bij 
voorliggende vragen die op korte termijn om antwoord vragen, met als reden dat dit een te 
specifieke groep is. 
 
Tot op dit kennismakingsgesprek trokken de Klankbordgroep en de ondernemersvereniging VOZ 
naast elkaar op, bijvoorbeeld bij de twee overleggen van de deskundigenpanels. Beiden waren in 
deze deskundigenpanels vertegenwoordigd. Voor de ondernemers is zelfs een separate bijeenkomst 
participatieproces Centrumontwikkeling Zuidlaren op 5 maart 2019 gehouden. 
 
Mede in het licht van het bovenstaande, de zwaarwegende belangen in het winkelcentrum, de grote 
economische belangen en de specifieke belangen van de ondernemers zijn wij van mening dat een 
partij als de VOZ als geen ander nauw betrokken moet worden bij de verdere uitwerking van de 
centrumontwikkeling. 
 
Uw reacties zien wij met belangstelling tegemoet. 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

René Kuipers 

Voorzitter 

 

Bijlage: Plattegrondtekening Zuiderstraat – Telefoonstraat Zuidlaren 


