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Beste lezer, 

 

De Rieshoek als spil van een levendig Noordlaren. Dat is waar wij in 

geloven.  

Een plek waar altijd wat gebeurt. Waar nieuwe tradities ontstaan en 

lokaal initiatief wordt ontplooid. Een ‘eigen’ plek met ruimte voor 

ideeën en initiatieven voor en door bewoners. Waar activiteiten 

inspelen op de altijd in ontwikkeling zijnde behoeften van de 

inwoners. 

Drie jaar geleden werden de eerste stappen gezet om het voormalig 

schoolgebouw voor het dorp te behouden. De afgelopen maanden is het 

proces in een stroomversnelling geraakt.  

In dit procesboek kunt u lezen op welk punt we ons op dit moment 

bevinden. We vertellen welke keuzes we maken, hoe we ons 

organiseren, met wie we samenwerken en wat het financiële plaatje 

is. En hoe de Rieshoek van alle Noordlaarders is, en kan blijven.  

 

Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren 
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1. DOELEN 

 

Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren heeft als doel: 

- Het behouden dan wel vergroten van de leefbaarheid van het dorp. 

- Het bijdragen aan een zorgzame en duurzame samenleving. 

- Het behouden van de openbare functie van het historische en beeldbepalende 

gebouw, en de daarachter gelegen ijsbaan en sportvelden. 

 

Deze doelen wil de stichting bereiken door: 

- Het ondersteunen, versterken en uitbreiden van de huidige invulling van het pand. 

- Het opzetten van een toekomstbestendige organisatiestructuur voor de 

exploitatie. 

- De aanschaf van gebouw de Rieshoek. 
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2. DORP IN BEWEGING/ EEN NOORDLAARDER INITIATIEF 

 

2.a. Historisch besef en hedendaagse identiteit 

Ruim een eeuw geleden werd de school in Noordlaren gebouwd. Het gemeentelijk 

monument ligt op een prominente plek in het dorp, tussen molen, ijsbaan en begraafplaats, 

en herbergt een rijke geschiedenis. Veel Noordlaarders identificeren zich met deze 

karakteristieken. Sinds 1908 functioneert het gebouw als ontmoetingsplek voor 

dorpsgenoten. Doel is om het historische pand, met díe functie, te behouden voor het 

dorp. Een plek voor verbinding en ontmoeting. Voor nu en voor later. 

 

2.b. Leefbaarheid 

Noordlaren verandert, zoals veel plattelandsdorpen, in een forensendorp met weinig 

voorzieningen. Het wegvallen van de winkels en de school, en de spontane 

ontmoetingskansen die ze boden, heeft grote impact. Het laat de Noordlaarders nadenken 

over het toekomstperspectief van hun dorp. Een grote groep mensen zet zich in om 

Noordlaren levendig te houden. Een aantrekkelijke woonplaats voor mensen van alle 

leeftijden.  

Leefbaarheid geeft aan in hoeverre een bepaald gebied of een 

gemeenschap geschikt is om in te wonen en te werken. Hierbij 

wordt gekeken naar de aantrekkelijkheid van het gebied of de 

gemeenschap. 
(www.ensie.nl/redactie-ensie/leefbaarheid) 
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2.c. Burgerkracht 

Veel Noordlaarders hebben idealen voor hun dorp, en steken de handen uit de mouwen 

om daar een bijdrage aan te leveren. Noordlaarders organiseren schaatsmarathons, 

huiskamerfestivals en kidsclub-activiteiten, zetten een kinderdagverblijf op, beheren de 

schaatsbaan en sportvelden, schrijven een dorpsontwikkelingsplan, organiseren een 

spectaculaire start van de Tocht om de Noord en hebben gezamenlijke 

duurzaamheidsambities. 

Bovenop dit alles zorgen Noordlaarders sinds 2014 voor het draaiende houden van de 

Rieshoek, met klusdagen, beheerderstaken, enquêtes, acquisitie, brainstormsessies, 

dorpsborrels en veilingen.  

En dan is er hier dit proces, waarbij een club mensen, breed gesteund, zich keihard inzet om 

de Rieshoek voor het dorp te behouden, om daarmee de leefbaarheid te borgen. 

 

Burger kracht:   
Het vermogen van burgers om op eigen initiatief en 

kracht sociale en maatschappelijke uitdagingen aan te 
pakken, gericht op een duurzame samenleving. De burger 
neemt hierbij naast de rol van consument, ook de rol van 

facilitator en producent aan, zo nodig met hulp van 
overheid, instellingen en ondernemingen. 

(www.oneworld.nl/partner-berichten/de-nieuwe-samenleving) 
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2.d. Participatie 

Samen spelen, sporten, en recreëren brengt mensen tot elkaar. Onderlinge verschillen 
verdwijnen naar de achtergrond en het contact wordt sterker. Deze sociale samenhang 
draagt bij aan het welzijn (het gevoel er bij te horen) en de zelfredzaamheid (we helpen 
elkaar).  
De Rieshoek is een plek die iedereen uitnodigt om mee te doen. Een plek voor verbinding, 
waar Noordlaarders van alle soorten en maten elkaar ontmoeten. Nieuwe dorpsgenoten 
vinden er gemakkelijk aansluiting. Niet op de laatste plaats biedt de Rieshoek een prachtige 
kans voor Noordlaarders om hun talenten te ontplooien op het gebied van organisatie, 
ondernemerschap, management en beheer. 

 

Participatie.  
Het  meedoen aan de samenleving is voor iedereen 

belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van 
de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het 

hebben van sociale contacten, het deelnemen en 
bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van 

vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen 
kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. 

(https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-
activering) 

 

  

https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering
https://www.movisie.nl/kennisdossiers/participatie-en-activering
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2.e. Draagvlak en draagkracht 

Het betrokkenheid van het dorp is groot. Dit blijkt uit: 

• Inzet en enthousiasme van een grote groep vrijwilligers voor behoud en beheer van 
de Rieshoek, sinds 2014. 

• De belangstelling voor de ‘open vergaderingen’ van de stichting.  

• Het vormen van twee werkgroepen, die de stichting ondersteunen. De 
werkgroepen bestaan uit (voormalige) Noordlaarders met expertise op 
verschillende gebieden (zie bijlage). 

• De organisatie van nieuwe activiteiten in de Rieshoek, door Noordlaarders, de 
afgelopen jaren. (Peutergym, ondernemerscafé, yogales, buurtborrels, muziekles, 
kinderopvang, Kidsclub, etc.)  

• De grote belangstelling voor deze activiteiten. 

• Een diversiteit van dorpsbewoners (van verschillende geledingen, leeftijden, 
groepen) die hun weg naar de Rieshoek weten te vinden. (De Vrouwen van Nu 
komen bijvoorbeeld op de koffie, en Noordlaarders die zich een tijdje aan het 
dorpse leven hebben onttrokken, sluiten nu aan bij de bedrijvigheid van de 
Rieshoek). 

• De deelname van inwoners van Noordlaren aan de periodieke onderhoud- en 
schoonmaakbijeenkomsten (de klusdagen) bij de Rieshoek. 

• De inzameling van 150 handtekeningen voor behoud van de Rieshoek, met 
motivaties, in een paar dagen tijd. Zie bijlage.  

• De uitslag van de enquête, in 2015 aangeboden aan Wethouder Sloot. 

• Steun van dorpshuis de Hoeksteen, zie adhesieverklaring in bijlage. 

• Steun van Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren, zie adhesieverklaring in bijlage. 

Bovenstaande laat zien dat heel veel dorpsbewoners de Rieshoek een warm hart 
toedragen. Ook toont het aan dat veel mensen bereid zijn om op vrijwillige basis het 
gebouw de Rieshoek te beheren, en de activiteiten te organiseren en te ondersteunen. 
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2.f. Dorpscoöperatie De Marathon  

In de stroom van positieve energie en daadkracht rondom de Rieshoek, ontstond het 
initiatief voor een Noordlaarder dorpscoöperatie. De dorpscoöperatie wil tal van 
activiteiten ontplooien, met de thema’s duurzaam, leefbaar, vitaal en ondernemend. Doel 
is om daarmee de toekomst van het dorp, de gemeenschap, de zorg en het welzijn van 
dorpsbewoners te ondersteunen.  

De dorpscoöperatie gaat zonnepanelen plaatsen en groene stoom leveren. Met de 
opbrengsten van overstappremies en energiebesparing wordt de exploitatie van de 
Rieshoek ondersteund. Zo wordt de continuïteit van de activiteiten gegarandeerd en ruimte 
geboden aan de vele ideeën en initiatieven vanuit het dorp en omgeving op tal van 
sectoren. 
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3. FYSIEKE EN ORGANISATORISCHE INVULLING 

 

3.a. Huidige invulling 

Op dit moment worden de ruimtes structureel gebruikt door: Kinderopvang OKI, LEFF 

dagbesteding, Bloemm woonaccessoires en creatieve workshops, Hairfashion Jacqueline, 

Bert Martin muziekles, Mooimiek creatieve workshops, Andries de la Lande Cremer 

fotografie, zangkoor ZoZo, SKKEK knutselkeet en knutselbox, Ineke Jansma grafiek, RSG 

peuter- en kleutergym. Hiernaast worden er activiteiten door het dorp georganiseerd, zoals 

dorpsborrels, ondernemerscafé, spelmiddagen, Jeu de Boules-competitie en Kidsclub-

activiteiten.   

Kinderopvang 
structureel gebruik 

Kinder- 

opvang 

slaap-

kamers 

Speellokaal 
Gebruik per uur of 

dagdeel. 

Multifunctioneel.  

(o.a. peutergym, kidsclub, 

dorps- initiatieven en 

evenementen) 

 

Vide 

structureel gebruik 

(2 werkplekken) 

Tuinzaal 
Gebruik per dagdeel.  

Multifunctioneel. 

(dorpsinitiatieven, 

bijeenkomsten, 

muziekles, koor …) 

Dorps-

kapper 

struc-

tureel 

gebruik 

Zunnezaal 
Structureel gebruik. 

(4 werkplekken en 

cursusruimte) 

 

Huiskamer 
Structureel gebruik. 

(dagbestedingscafé 

en dorps- 

evenementen en 

initiatieven) 

Voorkamer 
Structureel gebruik. 

(dagbesteding) 
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3.b. Toekomstige invulling 

Stichting Behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren ambieert het behouden, 

versterken en uitbreiden van de huidige structurele en incidentele invulling.  

Criteria voor de activiteiten in en om de Rieshoek zijn: 

- De activiteiten hebben meerwaarde voor de leefbaarheid van het dorp. 

VB. Dagbestedingscafé faciliteert ontmoeting, kinderopvang laat kinderen uit het 

dorp samen opgroeien, Noordlaarders organiseren een thema-avond over 

duurzaamheid, creatieve workshops zorgen voor aanloop en levendigheid, de 

ijsvereniging geeft een jubileumfeest, het dorp organiseert een kerstmarkt. 

- De structurele invulling past binnen het kader ‘Kleine bedrijvigheid en diensten voor het 

dorp’.  

VB. Kinderopvang, strijkservice, leveringspunt pakketbezorging, naailes, 

dorpskapper, muziekles, dagbestedingscafé, bezoek consultatiebureau. 

- Aangeboden diensten hebben een gereduceerd tarief voor minima. 

VB. Dorpskapper en muziekleraar geven korting aan mensen met een krappe beurs. 

- Structurele huurders dragen bij aan het dagelijks reilen en zeilen.  

Huurders hebben zitting in de beheerderscommissie, die zorg draagt voor kleine 

klussen en dagelijks beheer. 

VB. kunstenaar vervangt kapotte lampen, cliënten dagbesteding wassen de ramen 

en houden de hal schoon, eigenaar kinderdagverblijf is schakel tussen 

stichtingsbestuur en huurders, begeleider dagbestedingscafé is aanspreekpunt ter 

plaatse.  

- De invulling van de ruimtes versterkt elkaar.  

VB. Leidster kinderopvang brengt kind naar peutergym. Cliënten dagbesteding 

doen de was voor kinderopvang. Op drukke crèchedagen gaan de oudste peuters 

knutselen met cliënten dagbestedingscafé. Cursisten workshop nuttigen lunch in 

café. Ouders drinken kopje koffie terwijl kind muziek- of gymles krijgt. Creatieve 

ondernemers organiseren samen activiteit voor het dorp. 

- Er is altijd plaats voor initiatieven uit het dorp.  

VB. Een groep Noordlaarders is nieuwsgierig naar Boxing Yoga, en nodigt een 

docent uit voor een proefles. Oranjecomité Noordlaren organiseert op Koningsdag 

een dorpsontbijt, spelmiddag en rommelmarkt. Kinderen bedenken een 

‘astronauten-plaatjes-ruil-middag’. Een groep dorpsgenoten organiseert een 

ondernemerscafé. 

- De invulling past bij de, zich ontwikkelende, behoeften van het dorp. 

Veranderende demografie en dynamiek vraagt om doorlopende screening: voorziet 

de invulling van de Rieshoek nog in een behoefte.  

VB. In de toekomst wonen er waarschijnlijk meer ouderen in Noordlaren, die ook 

langer zelfstandig blijven wonen. Ook voor deze ouderen kan de Rieshoek een 

bepaalde rol gaan spelen (bijvoorbeeld kleinschalige dagbesteding voor ouderen, 

maaltijdservice).  
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3.c. Organisatiestructuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren 

- Bewaken doelstelling 

- Aansturen commissies 

- Voortgang organisatie 

- Financiering en fondsenwerving 

- Afstemming met inwoners dorp 

- Contact met externe partijen 

- Financiële administratie 

- Structurele en incidentele verhuur 

- Exploitatie  

Onderhoudscommissie 

- Beheer pand en buitenruimte 

- Groot onderhoud (MJOP) 

- Investeringen/aanpassingen in het pand  

- Periodieke inspectie pand 

- Coördinatie Klusdagen dorpsgenoten 

Beheerderscommissie 

- Dagelijks beheer 

- Klein onderhoud 

- Contact met (potentiele) huurders 

- Ondersteunen incidentele verhuur 

- Gezamenlijke publiciteit en huisstijl  

Activiteitencommissie 

- Ontplooien initiatieven door en voor het dorp 

- Fondsenwerving voor activiteiten 

- Afstemming met de verschillende clubs in het dorp 

NB. Zodra de dorpscoöperatie operationeel is, zal deze een belangrijke plek krijgen in de 

organisatiestructuur. 

Stichting behoud en beheer gebouw  

de Rieshoek te Noordlaren 

Voorzitter, penningmeester, secretaris, assistent 

penningmeester, bestuurslid onderhoud, bestuurslid 

beheer, bestuurslid activiteiten. 

 

 

 
Onderhoudscommissie 

Bestuurslid, lid Stichting Beheer 

Sportvelden en lid IJsvereniging 

de Hondsrug , plus andere 

Noordlaarders. 

Beheerderscommissie 

Bestuurslid, beheerder, de 

structurele huurders en andere 

Noordlaarders. 

Activiteitencommissie 

Bestuurslid en andere 

Noordlaarders, plus 

vertegenwoordiging van de 

huurders. 
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4.  INVESTERING EN EXPLOITATIE 

 

4.a. Financiering 

Voor de financiering van de aankoop heeft de stichting onderzoek gedaan naar 

verschillende financieringsopties. De conclusie van het onderzoek is dat we het 

aankoopbedrag willen en kunnen opbouwen met hulp van drie partijen, namelijk BOEi, het 

Revolverend Fonds en de inwoners van het dorp Noordlaren (crowdfunding). Daarnaast 

zien we subsidiekansen voor aanpassing, inrichting en isolatie van het gebouw, een bijdrage 

voor de aanschaf, en het organiseren van evenementen ten bate van de Rieshoek. 

Welk deel van de totale investering de drie partijen voor rekening nemen, wordt de 

komende maanden duidelijk. Het zijn knoppen waaraan gedraaid kan worden, afhankelijk 

van de concrete opbrengsten van crowdfunding, de mogelijkheden en randvoorwaarden 

van de financiers, garantstellingen, het risicodragend vermogen van de partijen, concrete 

opbrengsten en verwachtingen van subsidieaanvragen. 

 

* BOEi  

www.boei.nl 

BOEi is een maatschappelijke onderneming voor het restaureren en herbestemmen 

van erfgoed. BOEi werkt daarbij als aanjager en ondersteuner. Indien gewenst, kan 

BOEi een (tijdelijke) eigendomsrol vervullen. Het Rijk heeft BOEi de POM-status 

verleend (Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud). BOEi is een 

organisatie zonder winstoogmerk en wordt o.a. ondersteund door de BankGiro 

Loterij.  

BOEi heeft een zogenaamde Quick Scan uitgevoerd, met positieve uitkomst (zie 

bijlage). De aankoop van het pand is volgens BOEi mogelijk, de basis voor de 

investering is aanwezig. Er is zicht op voldoende eigen en vreemd vermogen. In de 

berekeningen van BOEi zijn een aantal aannames gedaan, en er zijn 

randvoorwaarden opgenomen. In de volgende fase worden deze nader onderzocht 

en uitgewerkt.  

Wanneer de gemeente Haren en Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek 

te Noordlaren een intentieovereenkomst voor verkoop weten te sluiten, wordt de 

volgende fase in werking gezet.  

BOEi krijgt de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. Daarin worden de 

juridische, financiële, organisatorische, ruimtelijke en technische aspecten nader 

uitgewerkt. De kosten van de haalbaarheidsstudie zijn €10.000,-. De stichting 

betaalt daarvan €3000,-. BOEi vraagt voor eind november 2017 de resterende 

€7000,- een subsidie aan bij het Rijk. Toekenning van deze subsidie volgt pas in 

februari 2018, maar BOEi start op eigen risico alvast met het 

haalbaarheidsonderzoek. 
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* Revolverend Fonds 

www.revolverendfondsgroningen.nl 

Het Revolverend Fonds Groningen is een maatschappelijk fonds opgericht door de 

Provincie Groningen. Het fonds verstrekt leningen voor initiatieven op het gebied 

van leefbaarheid, zorg en energie. 

Het Revolverend Fonds is positief over het initiatief van de stichting, en heeft een 

intentieverklaring afgegeven (zie bijlage). 

Net als BOEi, zal het fonds een haalbaarheidsonderzoek starten, zodra de gemeente 

Haren en Stichting behoud en beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren een 

intentieovereenkomst voor verkoop weten te sluiten. 

 

* Het dorp 

Wanneer de stichting en de gemeente het eens worden over de overdracht van de 

Rieshoek, start de crowdfunding in het dorp. Particulieren en bedrijven worden 

uitgenodigd om geld te doneren, en/of een bedrag uit te lenen in de vorm van 

certificaten. 

 

* Subsidies 

De stichting heeft verkennende gesprekken gevoerd met het VSB Fonds en het 

Oranje Fonds, en ziet ook kans voor subsidies van onder andere de Rabobank en 

Stichting DOEN.  

Er is goed overleg met de provincie Groningen over ondersteuningsmogelijkheden 

vanuit het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid.  
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4.b. Exploitatie 

Het dorp kon in 2014 het voormalige schoolgebouw in gebruik nemen, om leegstand te 

voorkomen. Dankzij deze mogelijkheid, is er een concrete invulling, en inzicht in de 

gebruiksmogelijkheden van het pand. Dit vormt de basis voor de exploitatiebegroting. 

Uitgangspunt is dat de huurinkomsten verhoogd worden, maar dat dit binnen de perken 

moet blijven vanwege het gewenste maatschappelijke karakter, en de beheerderstaken van 

de huurders. 

Op basis van input van de Werkgroep Investering en Exploitatie, en de Quick Scan van BOEi,  

is duidelijk geworden dat het mogelijk is om de Rieshoek maatschappelijk verantwoord te 

exploiteren.  

 

4.c. Onderhoud, isolatie en renovatie 

Er is een voorlopige inschatting gemaakt van de incidentele en structurele 

onderhoudskosten. In de haalbaarheidsstudie zal BOEi een kostenraming maken.  

Uitgangspunt is dat bij aanvang de conditie van het gebouw op peil gebracht wordt, zodat 

regulier onderhoud volstaat.  

Energiebesparing staat hoog op de lijst van de stichting. Op korte termijn kan hier een 

kleine slag in worden gemaakt, in de vorm van energiebesparende maatregelen. Voor grote 

aanpassingen van het gebouw kan mogelijk ondersteuning worden verkregen van fondsen 

en subsidienten. 

Om de huurders van het pand inzicht in, en verantwoordelijkheid voor, het energiegebruik 

te geven, zal de maandelijkse vergoeding voor energie worden losgekoppeld van de huur. 

Een hoger of lager energiegebruik is dus terug te zien in de huisvestingskosten van de 

huurders.  

De stichting verkent de mogelijkheid om onderhoud en isolatie te realiseren met mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zou goed aansluiten bij de huidige invulling en doelen 

van de Rieshoek. 
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5. PROCES  

 

5.a. Gemeente Haren 

Toen helder werd dat de gemeente het gebouw de Rieshoek openbaar wilde verkopen, is 

het dorp opgestaan om actief invloed uit te oefenen op dit besluit. Dit kreeg vorm in een 

brede projectgroep die in één weekend 150 steunbetuigingen en handtekeningen 

verzamelden voor behoud van de Rieshoek voor de Noordlaarders. Deze brief is 

overhandigd aan de burgemeester, wethouders en uitgedeeld aan de raadsleden van de 

gemeente Haren. Projectgroep-leden, dorpsgenoten en gebruikers van de Rieshoek waren 

daarna veelvuldig aanwezig in de raadsvergaderingen en de raadscommissievergaderingen.  

De projectgroep kreeg tot 1 oktober de tijd om een nieuw bod uit te brengen, waarna 

zowel het college als de gemeenteraad zich erover zou buigen. 

De projectgroep en de gemeente, vertegenwoordigd door de specialist maatschappelijk 

vastgoed, hebben de afgelopen maanden met regelmaat contact gehad. Het doel van de 

gesprekken was het uitwisselen van informatie en het maken van afspraken, met 

betrekking tot het beheer, de bouwkundige staat, het onderhoud en de kaders voor 

verkoop. 

 

5.b. Stichting 

Op 21 juni 2017 is Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren 

opgericht. Het bestuur van de stichting bestaat uit de leden van de projectgroep. De 

stichting vergadert één- of tweewekelijks. 

De stichting heeft een zakelijke rekening geopend, en een financiële administratie opgezet. 

De financiën zijn losgekoppeld van Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren. 

De Belastingdienst heeft de stichting de SBBI-status verleend, wat relevant is voor het 

ontvangen van giften. 
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5.c. Relaties 

De stichting heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met fondsen, bedrijven en 

de Provincie Groningen, en met organisaties die burgerparticipatieprojecten ondersteunen, 

zoals CMO/Stamm, de Ideeënbank en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. 

Binnen het dorp werd meegedacht en bijgedragen door o.a. IJsvereniging de Hondsrug en 

Stichting Beheer en Behoud Sportvelden. 

Verschillende individuele Noordlaarders boden hun netwerk en kennis aan. 

De stichting heeft het dorp betrokken gehouden bij de ontwikkelingen, door ‘open 

vergaderingen’ te organiseren, mailings te verspreiden en stukken te plaatsen in dorpskrant 

en op de dorpswebsite. 

De stichting heeft intensief contact onderhouden met de huidige gebruikers over zowel de 

dagelijkse praktijk als de toekomstplannen.  

 

5.d. Werkgroepen 

Vanuit één van de ‘open vergaderingen’ met het dorp zijn twee werkgroepen ontstaan, 
bestaand uit (voormalige) Noordlaarders met expertise op verschillende gebieden. De 
stichting had steeds nauw contact met de werkgroep-leden (zie bijlage). 

- De Werkgroep Coöperatie onderzoekt op welke manier het dorp een 
dorpscoöperatie op kan zetten, welke investering hiervoor nodig is en hoe dit vorm 
te geven. Er is overleg met Grunniger Power. Vergelijkbare projecten in de 
omgeving worden onderzocht. Studenten van de Hanzehogeschool doen onderzoek 
naar de bereidheid in Noordlaren om te kiezen voor duurzame middelen en 
mogelijkheden.  

- De Werkgroep Investering en Exploitatie onderzoekt wat nodig is voor een 
gezonde exploitatie, en wat haalbaar is op de lange termijn. De werkgroep 
ondersteunt bij het opzetten van een investeringsbegroting. 
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6. CONCLUSIE 

 

Er is veel gebeurd, het afgelopen half jaar. We hebben kennis verzameld van specialisten en 

het dorp geraadpleegd. We hebben gebrainstormd met betrokkenen en steun gekregen 

van inspirerende organisaties. We hebben ons geformaliseerd. Vele malen togen we naar 

de Rieshoek voor overleg. Het was een enerverend en ontzettend leerzaam proces. 

Dankzij deze inzet hebben we helder gekregen hoe we het willen, en dat het haalbaar is. 

Met de steun van het dorp, het Revolverend Fonds en BOEi, kunnen we de aankoop van het 

pand financieren en de Rieshoek op gewenste wijze exploiteren. Het initiatief van de 

dorpscoöperatie kan daarbij de exploitatie op termijn versterken. 

Met alle betrokken partijen en adviseurs zijn we, op basis van de nu bekende gegevens, tot 

een passend aankoopbedrag van 230.000 euro gekomen. Dit bedrag is onder voorbehoud 

van financiering, toekenning van de bestemming dienstwoning, en overdracht op 1 april 

2018. Het is gebaseerd op haalbaarheid, inclusief risicodekking. 

Om voort te kunnen gaan op de ingeslagen weg, is een intentieovereenkomst van de 

gemeente gewenst. Na het bereiken van voorlopige overeenstemming met de gemeente, 

worden de haalbaarheidsstudies van het Revolverend Fonds en BOEi in gang gezet, en 

starten wij met een crowdfunding-actie.  

Wij zijn vol vertrouwen in een goede uitkomst.  

 

Stichting Behoud en Beheer gebouw de Rieshoek te Noordlaren 
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Bijlagen 
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Adhesie betuiging Behoud en beheer Rieshoek. 
 

Noordlaren, 26 september 2017 

 
Geacht  Gemeentebestuur, 

 

De Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren ondersteunt graag het initiatief van de 
Stichting behoud en beheer Rieshoek om de aktiviteiten en doelstellingen van de 
stichting een meer solide en permanentere basis te geven. 
De activiteiten  die in de afgelopen 3 jaren in de Rieshoek zijn ontplooid, vormen 
een verrijking voor het dorp en zijn bewoners. Daarnaast biedt het gebouw en de 
locatie in het dorp vele mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling - en uitbouw van 
al gestarte activiteiten. Inmiddels  biedt het gebouw onderdak  aan onder andere de 
kinderopvang en een kapper en is er ruimte voor  creatieve activiteiten. Er is dus 
beslist sprake van een positieve bijdrage aan de leefbaarheid  in ons dorp.  
 
De huidige opzet is laagdrempelig  en vormt als zodanig een prima ontmoetingsplek  
voor de inwoners van Noordlaren. De gekozen opzet biedt goede kansen voor een 
blijvende betrokkenheid van de inwoners van Noordlaren.  Dit blijkt ook uit de 
gezamenlijke initiatieven die de verschillende verenigingen, stichtingen en andere  
organisaties in Noordlaren ontplooien om De Rieshoek voor Noordlaren en haar 
inwoners te behouden. 
Dat alles levert een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie binnen Noordlaren.  
 
Als Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren  ondersteunen wij van harte dit 
waardevolle initiatief. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Dorpsbelangen Noordlaren 
 
Martinus Tuik 
Luci Schoonbeeg- Otten 
Jaap Koolhaas 
Lia Moes 
Jolien Albronda 
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- Manon Ensing  - penningmeester 
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- Karin Bouwmeester 
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- Alie Smith 
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