
 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 12 september 2006                                                                                              blz. 1 

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Tynaarlo, gehouden op dinsdag 14 november 2006 om 20.00 uur in 
de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 

Aanwezig: de raadsleden, te weten, de dames T.A.M. van de Berg-Buis en  
ir. C.H. van den Berg-Huisman, de heer H.J. Bolhuis, de dames G.B. Bomhof-Ruijs, 
A.E. Brinkman en A J. Buring, de heer P. van Es, de dames J. van Gelder-van den Berg en 
N. Hofstra, de heren J. Hoogenboom, A. Kalk, C.H. Kloos, R. Kraayenbrink, L.M. Kremers, 
A.M. Meerman, P.A. van Mombergen, G. Pieters, R. Prins, O.D. Rietkerk, J.L. Stel, J. Talens 
en de dames T. Terwal-Arends en R.R.M. Zuiker. 
 
De wethouders, te weten de heren H. Assies, en H. Kosmeijer 
 
Afwezig m.k. : mr. Ing. J.D. Frieling 
Voorzitter : de heer J. Rijpstra 
Griffier : de heer J. L. de Jong 
Notuliste : mevrouw Y. van Duijn, Notuleerservice To The Point 
 
 
 
1. Opening / mededelingen 

 
De voorzitter opent de vergadering van de raad van Tynaarlo en heet alle aanwezige 
leden, de leden van het college, de steunfractieleden, de vertegenwoordigers van de 
pers, de ambtelijke ondersteuning, alsmede de luisteraars van Radio Loep en 
belangstellenden op de publieke tribune hartelijk welkom.  
 

2. Vaststellen van de agenda
 
De voorzitter stelt vast dat de leden van de raad een tweetal nagekomen agendapunten 
(18 en 19) hebben ontvangen. Bij de vorige raadsvergadering is verzuimd om de 
Najaarsnota en de Begroting vast te stellen. De raad was hiervan al op de hoogte 
gebracht. Daarom zijn deze punten nu geagendeerd. Verder wordt meegedeeld dat het 
college de raad, vóór de behandeling van de Tarievennota op 28 november, een 
uitgewerkt voorstel zal doen toekomen. Dit voorstel is de implicatie van de aangenomen 
motie die door de VVD is ingediend. Het betreft de motie over de OZB. Ten tweede is 
het amendement van Leefbaar Tynaarlo verwerkt in de Begroting. De dekking daarvoor 
is dus inmiddels gerealiseerd.  
 
De heer Kloos vindt het goed dat de voorzitter deze mededeling doet. Anders was hij er 
zelf vanavond uitgebreid op terug gekomen. Verder merkt hij op dat de motie van de 
VVD wel consequenties heeft voor de Meerjarenbegroting 2007-2010. Dit betekent dat 
de Meerjarenbegroting in die zin niet in evenwicht is. Er kan eigenlijk van deze raad niet 
worden verlangd, dat zij een Meerjarenbegroting vaststelt die niet in evenwicht is.  
 
De voorzitter zegt dat dit een technische vraag is, die door de wethouder van Financien, 
de heer Kosmeijer, zal worden beantwoord. Het college had deze vraag wel verwacht. 
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Wethouder Kosmeijer zegt dat een motie, op zichzelf genomen, nog geen directe 
invloed heeft op de Begroting zoals deze is voorgelegd. Een motie is een uitspraak die 
door de raad is gedaan. In de brief die wordt aangehangen bij de tarievenverordening 
zal een nadere uitleg worden gegeven. Er zullen een aantal opties met betrekking tot de 
dekking in staan. Pas op het moment dat die discussie uiteindelijk tot niets leidt, zou dit 
tot gevolg kunnen hebben, dat ook de provincie zegt dat dit consequenties voor de 
Begroting heeft. Als zodanig heeft de motie, zoals deze is aangenomen, geen 
consequenties voor de Begroting en de Meerjarenbegroting. Het heeft desalniettemin 
wel implicaties. Het college komt in de brief nader op de implicaties terug.  
 

3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 31 oktober 2006 en 
vaststellen actielijst
 
De heer Kremers zegt dat op pagina 20, in een bijdrage van het CDA, op een gegeven 
moment wordt gezegd dat “de gemeente € 170.000 extra heeft overgehouden”. Volgens 
de heer Kremers moet dat 1,7 miljoen euro zijn.  
 
De voorzitter geeft aan dat dit zal worden gewijzigd. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat op pagina 41 staat dat zij de motie van de 
VVD ondersteunt. Het was echter de andere mevrouw Van de Berg die dit heeft 
gedaan. 
 
De voorzitter zegt dat de tekst zal worden gewijzigd in “mevrouw Van de Berg-Buis”.  
 
De heer Stel verwijst naar bladzijde 30. De heer Kalk heeft daar een opmerking 
gemaakt over het aantal sprekers per fractie. De heer Stel vindt het bij een reguliere 
vergadering wel correct als er één woordvoerder is. Bij een begrotingsvergadering 
echter, of bij het bespreken van een voorjaarsnota, heeft spreker er niet zoveel moeite 
mee als er meerdere fractieleden iets van willen zeggen. Hij stelt voor om daar eens in 
het Presidium over te spreken.  
 
De voorzitter vindt het een goed voorstel. Het is ook aan de voorzitter om er voor te 
zorgen dat de vergadering duidelijk verloopt en in goede banen wordt geleid. Hij zegt 
toe op het onderwerp terug te komen. 
 
Vervolgens worden, rekening houdend met bovengenoemde wijzigingen, het verslag en 
de actielijst vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht
 
Mevrouw Terwal is benieuwd naar de stand van zaken inzake de jeugdsoos Eelde. Zij 
refereert hierbij aan een brief die de fractie heeft gekregen, waarin staat dat in oktober 
duidelijk zou zijn welke locatie gerealiseerd zou kunnen worden. Weet de wethouder 
hier al iets meer van? 
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Wethouder Kosmeijer zegt dat hij er op dit moment tot zijn spijt nog niets over kan 
zeggen. Geplande gesprekken over dit onderwerp zijn afgezegd. Dit was het gevolg van 
ziekte. Het betekent dat de gesprekken opnieuw moeten worden opgepakt. Er zal zo 
spoedig mogelijk, dit jaar in ieder geval nog, een vervolg aan worden gegeven in een 
reactie aan de raad. 
 

5. Spreekrecht
 
De voorzitter geeft aan dat er zich voor agendapunt 8 en 9 insprekers hebben 
aangemeld. Beide agendapunten behoren dus bij de bespreekstukken. Allereerst zal nu 
agendapunt 8 worden behandeld. Daarvoor hebben zich drie insprekers aangemeld. De 
heer Evers spreekt als eerste in.   
 

8. Bestemmingsplan kern Vries 
 
De heer Evers heeft vlak voor zijn vakantie een brief aan de raad gestuurd, waarin hij 
zijn bezwaren en opmerkingen tegen het voorliggende bestemmingsplan, kenbaar heeft 
gemaakt. Hij werd er mee geconfronteerd, in het kader van een verbouwing bij hem in 
de straat. Spreker is erg geschrokken van de consequenties van dit plan. Middels een 
brief heeft de heer Evers geprobeerd met de raad in gesprek te komen. Na zijn vakantie 
heeft hij geconstateerd dat de brief is ingeboekt als zienswijze op deze situatie. Vandaar 
dat de heer Evers hier staat. Hij wil beginnen met vroeger. Waarom? Hij woont sinds 
jaar en dag in de Vledders aan de Etsstoel. Destijds had de gemeente Vries een 
stedenbouwkundig bureau, genaamd Hajema en partners, als adviseur. Dit bureau 
heeft voor de Vledders een stedenbouwkundig plan ontwikkeld waar men, in de zin van 
creativiteit, speelsheid en mogelijkheden, u tegen kan zeggen. Men kon creatief en 
zonder al te veel regels met de eigen kavel omgaan. Als vroeger de gezinssituatie het 
noodzakelijk maakte om een groter huis te betrekken, kocht men een nieuwe kavel of 
een ander huis. Vervolgens bouwde men het volgende huis naar eigen inzicht. Die tijd is 
helaas voorbij. De mensen hebben nu een duidelijke behoefte om hun huis, binnen 
redelijke grenzen, op dezelfde locatie uit te breiden. De gemeente Tynaarlo werkt nog 
steeds met het stedenbouwkundig adviesbureau Hajema en partners. Dit bureau is tot 
de stomme verbazing van de heer Evers, niet meer in staat om creatieve oplossingen te 
bedenken. In feite heeft men de jongste tekenaar aan het werk gezet, om met een heel 
dik potlood strepen te zetten bij alles wat deze herkent aan bebouwing en dit in te 
kaderen. Dat is in de praktijk een volstrekt onwerkbare situatie. In de ogen van de heer 
Evers kan het ook heel anders. Dit wordt door bijna alle omliggende gemeenten 
bewezen. In andere gemeenten doet men zijn best om een bestemmingsplan te maken, 
waarbij de rigiditeit van de regels wordt afgeschaft. In hoofdlijnen worden een 
voorgevelrooilijn, een maximale hoogte en een bebouwingspercentage gedefinieerd, 
met daarvan afgeleid een bijgebouwenpercentage. Het zou spreker een lief ding waard 
zijn als de raad zich daar nog eens over boog, want anders wordt het een ramp voor 
iedere inwoner van deze gemeente. 
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Mevrouw Michielsen spreekt ook namens de heren De Raedt en Van Leeuwen. Zij zijn 
tevreden met het feit dat de gemeente gedeeltelijk positief gehoor heeft gegeven aan 
hun zienswijzen en voor Westerstraat 26, ook bekend als de gemeentewerkplaats en de 
brandweerkazerne in Vries, een uitzondering wil maken voor wat betreft de 
bouwhoogte. Spreekster wil echter nog enkele kanttekeningen plaatsen. Zij houdt hierbij 
rekening met het feit dat bij de actualisering van de bestemmingsplannen, de bestaande 
situatie het referentiepunt moet vormen in de plankaart en de voorschriften. In 
overeenstemming met het huidige bestemmingsplan mag tot ten hoogste 5 meter 
gebouwd worden. De brandweerkazerne heeft een hoogte van 4,25 meter, de 
bijbehorende kantine heeft een hoogte van 5,40 meter. De hoogte van de overige 
gebouwen is, zowel bij mevrouw Michielsen als bij de gemeente, onbekend. Waarom 
dan 6,50 meter aanhouden als bouwhoogte? De gemeente gebruikt als argument dat 
de omliggende gebouwen hoger zijn dan 5 meter en dat er ook op het gemeenteterrein 
enkele gebouwen, hoger dan 5 meter staan. Hoewel dat laatste juist is, is het ook zo dat 
de gemeente zelf deze gebouwen daar heeft geplaatst. De omliggende gebouwen zijn 
woonhuizen en die waren reeds aanwezig tijdens de vaststelling van het vorige 
bestemmingsplan. Mevrouw Michielsen verzoekt dan ook de hoogte terug te brengen 
naar een bouwhoogte van niet meer 5 meter, dan wel niet meer dan de bouwhoogte 
van het bestaande gebouw, indien deze meer bedraagt. Dit is ook conform het huidige 
planvoorschrift. Dan het volgende punt. De bouwhoogte voor bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, moet gerelateerd zijn aan de hoogte van de gebouwen. Nu stelt de 
gemeente een bouwhoogte voor van 6 meter, terwijl de gebouwen 6,50 meter hoog 
mogen zijn. Spreekster verzoekt de bouwhoogte terug te brengen tot 4 meter, zoals 
beschreven in het huidige bestemmingsplan. Ook hier wordt gevraagd voor 
Westerstraat 26 een uitzondering te maken. Dan het bebouwingsvlak. Het 
bebouwingsvlak van het perceel Westerstraat 26 bedraagt ongeveer 64%. Een gedeelte 
van het perceel bestaat uit toegangsweg en een stuk dat nu bossingel wordt genoemd 
(voorheen bestemming openbaar groen). Dit bebouwingsvlak is dan ook ruim te 
noemen in vergelijking met andere percelen voor “Maatschappelijke doeleinden”. 
Westerstraat 26 ligt middenin een woongebied. Gelet op de ruimtelijke ordening wordt 
voorgesteld, om ook voor dit bouwvlak een bebouwingspercentage van 50% op te 
nemen en dus ook hiervoor een uitzondering te maken. Als laatste een algemeen punt. 
De omschrijving “bossingel” spreekt enkel over loofhout. Er wordt voorgesteld om ook 
naaldhout op te nemen, omdat dit de situatie iets beter beschrijft.  
 
De heer Weelink uit Vries heeft de raadsleden uitgebreide documentatie doen 
toekomen, met bewijsstukken betreffende de locaties Eikenhof, Kornoeljehof en 
Tynaarlosestraat 58. Bij deze een korte samenvatting waar het om gaat. De gemeente 
heef op 24 januari besloten de bestemming van het perceel Tynaarlosestraat 58 één op 
één over te nemen naar het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente was er toen, net 
als de heer Weelink, niet van op de hoogte dat van het huidige bouwvlak met de 
bestemming “openbare bijzondere gebouwen”, het grootste deel afgesplitst zou gaan 
worden en de bestemming “woonzorgcomplex” zou krijgen. In een bestemming 
“openbare bijzondere gebouwen” dat het perceel nu heeft en “woon-zorgcomplex” voor 
Kornoeljehof en Eikenhof. Daarbij gaat de functie van “niet zelfstandige huisvesting” 
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mee verhuizen naar de bestemming “woonzorgcomplex” en wordt onttrokken aan de 
bestemming “openbare bijzondere gebouwen”. De omschrijving van de 
woonbestemming in het huidige bestemmingsplan is: “bejaardentehuizen met eventueel 
daarbij behorende bejaardenwoningen”. Het bejaardentehuis is de hoofdwoonfunctie, 
waar seniorenwoningen met facultatieve zorg, bijgebouwd kunnen worden. Door de 
opsplitsing zijn twee problemen ontstaan, waardoor de seniorenwoonfunctie niet meer 
toepasbaar en dus geblokkeerd is. Ten eerste is bij het Kornoeljehof, de hoofd 
woonfunctie fysiek uit het bouwvlak van openbare bijzondere gebouwen gehaald. Dat 
heeft ertoe geleid dat het college in haar reactie zegt, dat bejaardenwoningen met 
intensieve zorg ter vervanging van Kornoeljehof, mogelijk blijven. Het is ook een andere 
bestemming dan de huidige bestemming. Intensieve zorg betekent permanente zorg. 
Dat is een vorm van “niet zelfstandige huisvesting”. Het college ziet het tweede 
probleem over het hoofd. Door het verhuizen van de woonfunctie “niet zelfstandige 
huisvesting” naar de bestemming “woonzorgcomplex” is deze huisvestingsvorm in het 
nieuwe bestemmingsplan “openbare bijzondere gebouwen” niet meer mogelijk. 
Daardoor is de seniorenwoonfunctie geblokkeerd. Bij deze verwijst de heer Weelink 
naar de voorschriften van het ontwerpplan, artikel 4 betreffende Woongebied. Daar 
staat op pagina 13 bovenaan: “woonzorgcomplex: niet zelfstandige huisvesting en/of 
verzorging van woongroepen, al dan niet gecombineerd met dienstencentrum, 
eveneens inbegrepen (bijlage 9 van de stukken die de raad heeft ontvangen). De 
ontwikkelingsplannen die er liggen en die in de huidige bestemming op het perceel 
nummer 58 gerealiseerd kunnen worden, zullen in de nieuwe bestemming niet meer 
mogelijk zijn. Dat veroorzaakt een schade, betreffende de plannen die er nu liggen van 
circa twee miljoen euro. De heer Weelink vraagt de raadsleden dit probleem op te 
lossen, door de woonomschrijving “openbare bijzondere gebouwen” aan te passen aan 
de nieuwe situatie. Het begrip “niet zelfstandige huisvesting” valt nu niet meer onder 
“openbare bijzondere gebouwen”. De ontstane fout in het ontwerpplan kan eenvoudig 
opgelost worden door enkel het woord “bejaardentehuizen” te schrappen uit de 
omschrijving, zoals in het bezwaarschrift is voorgesteld. Dan blijft de 
gebruiksmogelijkheid van de bestemming zoals die nu is. Namelijk, 
seniorenappartementen met contractzorg in de nabijheid van het verzorgingstehuis 
Kornoeljehof, van waaruit de contractzorg geleverd zou kunnen worden. Dan blijft de 
situatie één op één, zoals door de raad op 24 januari is besloten. De Eikenhof is 
gerealiseerd op een deel van hetzelfde bouwvlak, met seniorenappartementen met 
facultatieve zorg. Dat wil zeggen contractzorg op vrijwillige basis. Met deze aanpassing 
valt de tegenstrijdigheid weg, die is ontstaan door de opsplitsing van het bouwvlak. Er 
kunnen dan, ook in de nieuwe bestemming, seniorenappartementen met contractzorg 
gerealiseerd worden, zoals in de huidige bestemming. De raad wordt verzocht het 
concept raadsbesluit aan te passen en de door de heer Weelink ingediende zienswijzen 
nummer 37 te honoreren.  
 
De voorzitter stelt voor om de beraadslagingen over agendapunt 9 te openen. Het is 
gebruikelijk, om eerst gelegenheid te geven tot het stellen van technische vragen aan 
de insprekers. 
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De heer Hoogenboom heeft een vraag naar aanleiding van hetgeen de heer Weelink 
zojuist heeft gezegd. In de vierde alinea stelt de heer Weelink: “de omschrijving van de 
woonbestemming in het huidige bestemmingsplan is, bejaardentehuizen met eventueel 
daarbij behorende bejaardenwoningen”. Dan volgt een zin: “waarbij het 
bejaardentehuis, enzovoorts”. Staat deze laatste zin in het bestemmingsplan of is deze 
zin een uitleg van de heer Weelink? 
 
De heer Weelink antwoordt dat “bejaardentehuizen, met eventueel daarbij behorende 
bejaardenwoningen”, de letterlijke tekst is van het vigerende bestemmingsplan en het 
nieuwe bestemmingsplan. Het is de letterlijke tekst.  
 
De heer Hoogenboom vraagt of dit ook geldt voor de zin die daaronder staat.  
 
De heer Weelink zegt dat de zin die er onder staat, de uitleg van de heer Weelink zelf 
is. Wanneer er geen bejaardentehuis is, kan er ook niets worden bijgebouwd. Dat is het 
punt.  
 
De heer Van Mombergen vraagt of hier is besloten, dat de bestemmingsplannen één op 
één worden overgenomen. Dit is hem niet duidelijk geworden. Is dit destijds besloten of 
kan een bestemmingsplan ook geactualiseerd zijn? Juridisch gezien? 
 
De voorzitter geeft aan dat deze vraag aan het college moet worden gesteld en niet 
voor de insprekers is bedoeld. De vraag is helder en zal beantwoord worden.  
 
EERSTE TERMIJN 
 
De heer Van Mombergen wil op alle drie de sprekers ingaan. Ten eerste de heer Evers. 
De heer Van Mombergen wandelt vaak in het betreffende gebied. Hij ziet ook de 
gebouwen verrijzen. Het wordt volgebouwd en het is geen fraai gezicht. De Vledders 
wordt aangetast. Vandaar ook zijn vraag. Als het één op één moet worden 
overgenomen, kan het dus niet. Dan mevrouw Michielsen die sprak over de 
Westerstraat 26. De heer Van Mombergen kan met inspreekster meevoelen. Natuurlijk 
wil de gemeente het straks afbreken en drie hoog appartementen bouwen. De 
bewoners willen daar graag leuk wonen. Dan de heer Weelink die een vraag heeft over 
de Eikenhof en de Kornoeljehof. De bestemming is gewijzigd in “woon-zorgcomplex”. Is 
dat juridisch juist? De heer Weelink zegt dat de raad het één op één heeft 
overgenomen. Als dat zo is, is het niet juist en moet het worden herzien.  
 
De heer Talens zegt dat Vries op dit moment 16 bestemmingsplannen kent. Deze 
worden teruggebracht naar één bestemmingsplan. Het is op zich helder en duidelijk 
waarom dat nodig is. Maar wanneer de 16 plannen naast het nieuwe plan worden 
gelegd, constateert de fractie van de PvdA verschrikkelijk veel verschillen. In de ogen 
van de fractie betreffen deze verschillen meer, dan alleen maar actualisering van een 
bestemmingsplan. Spreker geeft een voorbeeld. De heer Evers, maar ook de heer 
Wiegers, beiden architect in deze gemeente en dus deskundig, geven hun bezwaar aan 
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tegen de wijziging van de rooilijnen. Beide bezwaarschriften zijn niet gehonoreerd. Er 
wordt als motivatie gegeven, dat het bebouwingsbeeld in conflict zou zijn met de 
openbare ruimte. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar wat betekent dat in de praktijk? 
Voorbeeld: ik woon aan de Drogt 34 te Vries, in een straat met soortgelijke woningen en 
ik wil een slaapkamer bouwen op de garage, met een toegang via de overloop. Dit is 
niet meer mogelijk. Ben ik de buurman, dan kan het weer wel. Drie huizen verder, op 
nummer 26, kan het weer niet. Zo kunnen tientallen locaties in dit plan worden 
aangegeven, waar dit het geval is. Waarom is dit zo? Verder wil de heer Talens graag 
van de wethouder weten, hoe de ambtenaar dit straks aan de burger gaat uitleggen. De 
PvdA-fractie heeft geen idee. De rooilijnwijziging is voor de fractie van de PvdA 
onacceptabel. Tevens is de fractie benieuwd hoe het college aankijkt tegen de 
planschadeclaims, die tengevolge van deze beperking van rechten kunnen worden 
verwacht. Een ander voorbeeld betreft de wijziging van functies. De heer Wilkens aan 
de Oude Rijksweg te Vries, heeft gelukkig opgelet. Hij heeft met zijn bezwaar zijn 
bestemming kunnen behouden. Bij de fractie heerst nu wel de angst, dat een andere 
burger, die niet bijtijds heeft gereageerd, zijn bestemming kwijt is. Vandaar de volgende 
vragen. Zijn de burgers, bij wie de functie van het perceel gewijzigd zal worden, 
aangeschreven? Is er locatieonderzoek gedaan om te kijken wat de huidige functies 
feitelijk zijn? Wat gaat de wethouder doen als er zich straks schrijnende situaties 
voordoen? Het perceel van de familie Weelink aan de Tynaarlose straat. Van deze 
familie heeft de raad, uitgebreid de visie mogen vernemen. Zowel schriftelijk als 
mondeling. Ook heeft de heer Weelink hier ingesproken. Graag verneemt de fractie wat 
de visie van het college hierop is. Verder nog een aantal dingen over de plankaarten. 
Het verbaast de heer Taling zeer dat er vrij veel fouten voorkomen in de plankaarten. 
Op diverse plaatsen zijn aanbouwen en verbouwingen, die als het bestemmingsplan nu 
wordt aangenomen buiten de nieuwe rooilijnen zullen vallen, niet opgenomen op de 
kaarten. Worden deze straks gesloopt, of wordt dit alsnog aangepast? Verder komen de 
woningen op het voormalige kampterrein aan de Boskamp te Vries helemaal nog niet 
voor. Het lijkt nog steeds een nieuwbouwlocatie te zijn. Bij weten van de heer Taling 
staan er woningen tussen. Op de functiekaarten komen de Rabobank en de 
dierenartspraktijk Hofland te Vries niet voor, zoals ze feitelijk zijn gebouwd. Hoe gaat de 
wethouder hier mee om? 
 
De heer Kremers wil beginnen met de vraag waarom dit een ´T´stuk is. Het antwoord is 
van belang om te weten of er vanavond beslist een besluit moet worden genomen en 
waarom. Of is het mogelijk de besluitvorming te verplaatsen naar een volgende 
vergadering, zodat één en ander in een reguliere fractievergadering nog nader kan 
worden besproken? Gevraagd wordt de nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
Vries-kern vast te stellen en ten aanzien van de ingediende zienswijzen te handelen 
zoals onder 1 t/m 31 op pagina 4 van dit voorstel is aangegeven. Op zich lijkt dit vrij 
eenvoudig. Totdat men er dieper induikt. Er zijn maar liefst 42 indieners van zienswijzen 
en daarnaast 12 aanpassingen van het plan. Van een raadslid wordt verwacht een 
evenwichtig oordeel te vormen. Voorwaar geen gemakkelijke taak en eigenlijk niet te 
doen. Men moet hierbij kunnen vertrouwen op het bestuur. Op het feit dat iedereen 
eerlijk is behandeld en dat er, daar waar mogelijk, tegemoet is gekomen aan zijn of haar 
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bezwaren. Dit moet een raadslid niet over willen doen. Daarvoor heeft een raadslid de 
tijd en de kennis niet. Als raadslid dient men feitelijk te kijken naar de gevolgde 
procedure. Is deze goed verlopen? Hebben belanghebbenden de juiste informatie 
gekregen? Hebben zij voldoende informatie gekregen? Kon er een evenwichtig oordeel 
worden geformuleerd? Juist hierbij komen de nodige vraagtekens naar voren. Het grote 
aantal zienswijzen geeft al aan dat veel inwoners het kennelijk niet eens zijn met de 
zienswijze van het gemeentebestuur. Dit kan iets zeggen over de zorgvuldigheid 
waarmee één en ander tot stand is gekomen. Helaas moet worden vastgesteld dat de 
informatieverstrekking aan de burgers, kennelijk niet volledig is geweest. Als voorbeeld 
leest de heer Kremers een stuk voor dat door een aantal bewoners op 27 juli 2006 aan 
de gemeenteraad is gestuurd. “In de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan Vries 
kern, wordt in de bijlage over de inspraak en overleg van bladzijde 55, een foutieve 
voorstelling van de feiten gegeven. De nota “Inspraak en overlegreacties voorontwerp 
bestemmingsplan Vries kern”, van december 2005 is niet de oorspronkelijke versie die 
de indieners van een inspraakreactie in januari 2006 hebben ontvangen, als antwoord 
van de gemeente op hun inspraakreactie. Het is een aangepaste versie die zeer 
waarschijnlijk tot stand is gekomen, nadat sommige indieners gebruik hebben gemaakt 
van het spreekrecht in de gemeenteraadsvergadering van 24 januari 2006. De in het 
“Ontwerp bestemmingsplan Vries kern” opgenomen versie van de nota “Inspraak- en 
overlegreacties”, hebben de indieners van een inspraakreactie nooit ontvangen.” Aldus 
een tekst van 27 juli 2006, aan de gemeenteraad. Daarnaast is ook de informatie in de 
aanbiedingsbrief naar de raad onjuist. In de aanbiedingsbrief staat bijvoorbeeld op 
pagina 2: “zienswijze 37 is blijkens het gemeentelijk poststempel binnengekomen op 
4 augustus 2006”. Zienswijze 37 is echter wel degelijk op tijd ingediend. Namelijk op 
3 augustus en is zelfs bevestigd door de getekende ontvangstbevestiging van de 
gemeente. Het is onbegrijpelijk dat er vervolgens in een stuk aan de raad wordt gemeld 
dat deze zienswijze feitelijk te laat is ingeleverd. Dan de insprekers. Allereerst de heer 
Weelink van de Tynaarlosestraat 58. De heer Weelink heeft vele stukken naar de raad 
gestuurd. Hij is op de fractievergadering van het CDA geweest. Hij heeft ook nu weer 
ingesproken. Hij voelt zich behoorlijk benadeeld. Duidelijk is dat hij zich niet verzet 
tegen de diverse plannen die er liggen, maar wel tegen het feit dat juist zijn terrein een 
andere bestemming krijgt dan die van zijn buren, waardoor bij hem geen 
seniorenwoningen gebouwd kunnen worden. Hierdoor wordt hij voor enkele miljoenen 
euro’s benadeeld. Natuurlijk dient een algemeen belang te worden afgewogen tegen het 
individuele belang. Maar in dit geval wordt het individu wel erg zwaar gestraft. Het lijkt 
dan ook niet bezwaarlijk om de term “bejaardentehuizen” voor zijn grondgebied te laten 
vervallen, zodat op de grond achter de woning van de heer Weelink, eventueel 
seniorenwoningen gebouwd kunnen worden. Kennelijk is er al een partij die hier wel 
brood is ziet. Ook de heer Evers van de Vledders spreekt ten aanzien van dit 
bestemmingsplan over “te rigide”. Daarnaast heeft mevrouw Michielsen het over 
bouwhoogten. Daar waar 6,50 meter genoemd wordt in het nieuwe plan, wil zij graag 
terug naar 5 meter. De heer Kremers heeft de indruk dat de bestaande 
bestemmingsplannen voor veel inwoners veel gunstiger zijn, dan de herziene 
bestemmingsplannen. De vraag die dan direct opkomt is, waarom er dan sprake is van 
zo verschrikkelijk veel veranderingen en afwijkingen. 
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Mevrouw Van den Berg-Huisman geeft aan, dat er in eerste instantie in januari over dit 
bestemmingsplan is gesproken. Destijds waren er relatief weinig zienswijzen. Er is nog 
ingegaan op de inhoud. Aan de mensen werd verteld dat er, wat inspraak betreft, van 
alles nog mogelijk was. Van rechtswege is de commissie Horen afgeschaft, maar een 
raad kan altijd een commissie of een hoorzitting arrangeren. Door de tijdslimiet is dit niet 
meer mogelijk. Nu is er sprake van 41 zienswijzen en drie insprekers en vanavond moet 
er een beslissing worden genomen. Bij de fractie rijst dan inderdaad de vraag of dit 
vandaag moet, of dat het ook over twee maanden kan, zodat er een zorgvuldig besluit 
kan worden genomen. Aan de zorgvuldigheid blijkt wel het één en ander te mankeren. 
In januari heeft de raad het college ook al gevraagd er goed mee aan de slag te gaan. 
Het ging er D66 vooral om, dat het groen goed in het bestemmingsplan naar voren zou 
komen. Daar is inderdaad wel aan gewerkt. In de zienswijzen wordt daarover niet 
zoveel meer gezegd. Maar er zijn toch diverse onduidelijkheden en kleinigheden en 
grote belangrijke onderdelen die voor veel mensen niet duidelijk zijn. Iedereen is in de 
zomer kennelijk wakker geworden en men heeft geconstateerd dat de eigen situatie niet 
naar wens is. Waar gaat het om? Een actualisatie van het huidige bestemmingsplan. 
Als er een bestemming “bedrijf” is en er wordt gewoond, dan wordt de bestemming 
gewijzigd in wonen omdat het gebruik al jarenlang “wonen” is. Dat is actualiseren. Maar 
actualiseren betekent niet wezenlijk veranderen. Daar gaat het om. Een 
bestemmingsplan is bindend voor beide partijen. Voor de gemeente en voor de 
inwoners. Dit brengt onzekerheid en onduidelijkheid teweeg. Dat merkt de raad 
vanavond. Misschien zijn er nog wel meer burgers die niet weten wat er aan de hand is 
en wat er in de toekomst op hun bordje ligt. Daarom wil mevrouw Van den Berg-
Huisman een toelichting van de wethouder op dit onderwerp. Dan de insprekers. De 
heer Evers heeft al gesproken over de creativiteit en de onzorgvuldigheid. Als er een 
eenduidig plan wordt gemaakt, wordt van kronkellijnen een rechte lijn gemaakt. Is dat 
wenselijk? Duidelijk niet. Voor sommige plekken moet er misschien toch wat meer 
maatwerk komen. Van de heer Weelink heeft de raad een zeer uitgebreid dossier 
ontvangen. Het laatste wat hij inbracht was het duidelijkste. De fractie wil van de 
wethouder horen wat de reden is om die splitsing te maken. Mevrouw Van den Berg-
Huisman heeft begrepen dat het ene gebied heet zoals de heer Weelink wil, maar dat 
het andere gebied een andere naam heeft gekregen. Waarom is deze splitsing gemaakt 
en wat betekent dat voor de mogelijkheden van de heer Weelink in de toekomst. 
Mevrouw Michielsen sprak over de Westerstraat. Dit heeft zij in januari ook gedaan. 
Toen ging het meer over het groen. Dit is er een voorbeeld van, dat er toch 
veranderingen plaatsvinden en dat er geen sprake is van een actualisatie van de 
huidige situatie. Daar gaat het plan mank. Het college wil meer, dan prettig en duidelijk 
is voor de inwoners.  
 
De heer Stel wil insteken op communicatie. Dat is heel belangrijk en in dit huis wordt 
geprobeerd dit zo goed mogelijk te doen, met behulp van de afdeling voorlichting en de 
infobalie. Maar ook op het gebied van Ruimtelijke Ordening is goede communicatie van 
wezenlijk belang. Dat heeft de raad vanavond wel gehoord. De heer Talens gaf al een 
voorbeeld van wat wel en wat niet mag. Dit moet goed en duidelijk gecommuniceerd 
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worden. In januari is er ook een aantal sprekers over dit onderwerp geweest. Door de 
wethouder werd gezegd dat hij een gesprek met de insprekers zou aangaan. Van één 
inspreker weet de heer Stel dat dit niet is gebeurd. Hij vindt dit jammer. De wethouder 
zegt toe een gesprek aan te gaan en vervolgens gebeurt dat niet. Er is wel ambtelijk 
overleg geweest. Vervolgens is toegezegd dat een stedenbouwkundig deskundige 
contact zou opnemen. Maar tot op heden, twee maanden later, is dat nog steeds niet 
gebeurd. Dat is jammer. Als er afspraken worden gemaakt moeten deze ook 
nagekomen worden. Daarmee kunnen veel onduidelijkheden en onzekerheden worden 
weggenomen. Communicatie is van wezenlijk belang en problemen zoals ze zich nu 
voordoen, kunnen daarmee voorkomen worden. Dan het verhaal van de heer Weelink. 
Daarover is al veel gezegd. Spreker wil eerst de beantwoording van de wethouder 
afwachten. De raad is voorzien van een grote stapel documentatie. De heer Stel heeft 
zich er in verdiept en het komt hem wat anders voor, dan de beantwoording van het 
college. Er zitten nog veel onduidelijkheden in. Daarom is hij benieuwd naar de 
beantwoording van het college. Voor wat betreft de heer Evers verwijst de heer Stel 
naar wat de heer Talens heeft gezegd. Aan mevrouw Michielsen wil hij zeggen dat de 
VVD-fractie de huidige hoogte hanteert. Op dit moment staat er een brandweerkazerne. 
Wat er in de toekomst komt, is nog niet bekend. Hij wil nog geen uitspraak doen over 
het verlagen van de bouwhoogte. Daarin wil hij helder zijn naar mevrouw Michielsen: op 
dit moment is de VVD-fractie er niet voor, om een wijziging aan te brengen. 
 
Mevrouw Terwal geeft aan dat het bestemmingsplan kern Vries een onderwerp is dat, 
gezien de vele zienswijzen, veel emoties oproept. In eerste instantie dacht zij dat het vrij 
eenvoudig zou zijn er een besluit over te nemen, maar zich er in verdiepend, kwamen er 
steeds meer vragen bij haar op. Ook ten aanzien van hetgeen de heer Weelink naar 
voren heeft gebracht. Een groot dossier is aan de raad toegezonden en het is door de 
fractie van Gemeentebelangen bestudeerd. Ten aanzien daarvan heeft de fractie enige 
vragen. Door de opsplitsing van het bouwvlak is er een splitsing in de bestemming 
ontstaan. Hoe zit het precies met die splitsing en hoe is de bestemming van de twee 
bouwvlakken? Het Kornoeljehof schijnt toch anders te zijn dan in het geactualiseerde 
bestemmingsplan. Graag een antwoord van de wethouder hierop. Mevrouw Michielsen, 
heeft ingesproken over de bouwhoogte. Gemeentebelangen is er niet zo voor om er in 
eerste instantie aan te sleutelen. Daarom gaat de fractie in principe wel mee met het 
voorliggende besluit.  
 
De heer Rietkerk merkt op dat hij hekkensluiter is. Het meeste is nu al gezegd en de 
meeste vragen zijn gesteld. Er is in de raad al vaker over actualisatie van 
bestemmingsplannen gesproken. Iedere keer komen er weer bepaalde veranderingen. 
De vraag is iedere keer: is het aangepast aan de huidige bestemming? Komt het 
overeen met de oude bestemming? Of is er sprake van vergelijkbare situaties die 
gelijkgeschakeld moeten worden. Verder hebben de andere partijen wat opmerkingen 
gemaakt over het grote aantal zienswijzen. Het wordt gerelateerd aan de kwaliteit van 
het bestemmingsplan. De heer Rietkerk vindt dat het aantal zienswijzen niets zegt over 
de kwaliteit van het plan. Als men nog zoveel vragen heeft, is er kennelijk wel veel meer 
uitleg nodig dan gegeven is. Daarom wacht hij graag de beantwoording van het college 
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af. 
 
De voorzitter schorst de vergadering voor een kort moment, om het college de 
gelegenheid te geven de beantwoording voor te bereiden. 
 
(de vergadering wordt hervat.) 
 

 Wethouder Kosmeijer wil allereerst iets zeggen over de gevolgde procedure. Er is 
opgemerkt, dat het groot aantal zienswijzen iets aan zou kunnen geven over de kwaliteit 
van het bestemmingsplan. Anderen zeggen dat dit niet zo hoeft te zijn. Spreker sluit 
zich natuurlijk bij het laatste aan. Dit doet hij ook op basis van opgedane ervaring. Het 
bestemmingsplan Zuidlaren is immers ook geactualiseerd. Dit heeft hoegenaamd geen 
commotie opgeleverd en heeft in de raad niet of nauwelijks tot discussie geleid. 
Discussies die er nu wel zijn. Mede op instigatie van indieners van zienswijzen. Dit is 
goed, want zo kan men er achter komen, waar de voetangels en klemmen in dit 
bestemmingsplan zitten. Vervolgens de genoemde tijdsdruk. Er is inderdaad sprake van 
tijdsdruk. Als het plan ter visie wordt gelegd, gaan de termijnen lopen. Iedere week 
uitstel die door deze discussie wordt veroorzaakt, gaat ten koste van de termijn die het 
provinciebestuur heeft om al dan niet, goedkeuring te verlenen aan dit 
bestemmingsplan. De provincie heeft aangekondigd, dat als er niet voldoende tijd 
beschikbaar is omdat de procedure werd vertraagd, de provincie de instemming aan het 
bestemmingsplan zal onthouden. Dan is er sprake van 16 oude bestemmingsplannen. 
Er is dus wel degelijk sprake van tijdsdruk. 
 
De heer Kremers vindt het terecht dat de heer Kosmeijer de tijdsdruk noemt. Hij wil dan 
echter wel precies weten hoeveel tijd er beschikbaar is. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat daarover vandaag nog met de provincie is overlegd. De 
provincie gaat er mee akkoord als in de eerstvolgende raadsvergadering, over twee 
weken, een besluit wordt genomen. Spreker zal echter proberen met zijn antwoorden 
helderheid te verschaffen, zodat de raad wellicht vanavond nog kan instemmen met het 
bestemmingsplan. Er is vanavond gediscussieerd over de vraag of actualisatie het één 
op één overbrengen is van het oude bestemmingsplan naar het nieuwe 
bestemmingsplan. Als dat zo zou zijn, kon worden volstaan met een simpel voorstel het 
bestemmingsplan Vries te accorderen voor de komende tien jaar. Dat zou een helder 
besluit geweest zijn. Alles bleef dan bij het oude. Met het actualiseren van 
bestemmingsplannen is echter beoogd eenduidigheid te creëren door 16 
bestemmingsplannen terug te brengen naar één bestemmingsplan. De huidige situatie 
moet dan wel vertaald worden naar de huidige inzichten. De wereld draait door en er is 
sprake van ontwikkelingen. Deze zullen in het bestemmingsplan moeten worden 
meegenomen. Op zijn minst moet de terminologie eenduidig worden. Het kan dus niet 
altijd één op één worden overgenomen. 
 
De heer Stel geeft aan dat volgens de wethouder een bestemmingsplan wordt gemaakt 
op de huidige functie van gebouwen. Maar er moet ook vooruit worden gezien. Er moet 
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enige ruimte worden gegeven aan ontwikkelingen. Hoe wordt dat omschreven? 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat, wanneer fundamentele keuzes worden gemaakt 
en er bijvoorbeeld van een woning een winkelpand wordt gemaakt of omgekeerd, er 
een bestemmingsplanprocedure moet worden gevolgd. Bij de Westerstraat komt dit 
wellicht om de hoek kijken, vooral omdat de gemeente hier zelf een positie inneemt en 
er belang bij heeft. Als de gemeentewerf wegvalt en er een andere invulling aan deze 
locatie moet worden gegeven, dient er een bestemmingsplanprocedure gevolgd te 
worden. Men kan daarop niet anticiperen. Wel dient te worden bezien wat met de 
huidige inzichten een reële bouwhoogte voor dat soort panden is. Het was aanvankelijk 
9 meter. Daarna werd het, op basis van de huidige inzichten, teruggebracht naar 6,50 
meter. Voor dat gebied is 9 meter inderdaad te fors. Acceptabel is 6,50 meter. Daar 
hoeven de messen echter niet voor geslepen te worden. Als er namelijk iets gaat 
veranderen, zal een bestemmingsplanprocedure gevolgd dienen te worden waarbij de 
bouwhoogtes opnieuw ter discussie komen. Er is bij dat soort panden rekening 
gehouden met de huidige regelgeving en de huidige inzichten, wat resulteert in een 
maximale hoogte van 6,50 meter. 
 
De heer Stel zegt dat zijn vraag een relatie heeft met het Structuurplan, dat een tijdje 
geleden is vastgesteld. Daarin staat een visie op gebieden, waarin op dit moment nog 
geen ontwikkeling is. Er wordt dus wel een visie gegeven op gebieden waar nog niets 
is, maar voor gebieden waar nu al bebouwing is, is geen sprake van een visie maar van 
een beoordeling op dit moment. Daarin zit, volgens de heer Stel, een tweespalt. In het 
Structuurplan worden heel duidelijk ontwikkelingsmogelijkheden aangegeven voor 
bijvoorbeeld Vries Oost. Maar voor de kern Vries dus niet.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat in het bestemmingsplan Vries dat soort visies op de 
toekomst niet zijn opgenomen. Dat vergt een aparte discussie en een aparte procedure 
met de omwonenden en de raad. Die fase komt dus nog. Als er een ontwikkeling te 
voorspellen is, zoals in de Westerstraat, zal er een eigenstandige procedure voor 
worden opgestart, die leidt tot hernieuwde invulling.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat het antwoord van wethouder Kosmeijer heel 
helder is. De huidige situatie is prima. Het is duidelijk voor iedereen. Als er in de hoogte 
zal worden gebouwd dan is een ordentelijke discussie bij een nieuw bestemmingsplan 
noodzakelijk. Het is dan begrijpelijk dat de huidige hoogte gehandhaafd blijft.  
 
Wethouder Kosmeijer vervolgt zijn betoog. Van de kant van het college zijn er geen 
overwegende bezwaren om de huidige hoogte te handhaven. De overwegingen om de 
hoogte van 6,50 meter aan te houden, zijn echter wel degelijk ingegeven door de 
inzichten van dit moment. Naar de huidige inzichten werd 9 meter te fors gevonden. 
Daarom werd besloten het terug te brengen naar 6,50 meter. In de filosofie van het 
actualiseren van bestemmingsplannen vindt spreker dit een verdedigbare optie. Als de 
raad in meerderheid echter zegt dat de huidige hoogte gehandhaafd moet blijven, is dit 
voor het college geen bezwaar. Nu even terug naar de procedure. Het betreft de 
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communicatie. Er is gevraagd of mensen zijn geïnformeerd over de functiewijzigingen. 
Het antwoord is: neen! In de ogen van het college is er geen sprake van verslechtering. 
Bij het actualiseren wordt het huidige gebruik omgezet in de nieuwe bestemming. 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft al betoogd dat, als men al jaren in een 
winkelpand woont, dit pand bij de actualisatie een woonbestemming krijgt. Dat is de lijn 
die wordt gevolgd. 
 
De heer Talens vindt dit logisch klinken. De heer Wilkens heeft aan de Oude Rijksweg 
echter al jaren een bedrijf. Hij ziet de bestemming van zijn perceel veranderen in een 
woonbestemming. Dat klopt niet met het verhaal van de wethouder. Daarom vraagt de 
heer Talens zich af, of er wel veldonderzoek is gedaan naar de feitelijke functie van een 
ruimte. In de gemeente zijn nog wel een paar voorbeelden te noemen. Er is een groene 
kavel. Deze zou bebouwd worden, maar dat gaat niet door. Die bestemming kan er dan 
ook afgehaald worden. Er kan een groenbestemming van worden gemaakt.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt met zijn mond vol tanden te staan als de heer Talens een 
voorbeeld aanhaalt waar het niet goed is gegaan. Maar om nu te zeggen dat de rest 
dan ook niet klopt, dat is wat te kort door de bocht. 
 
De heer Talens antwoordt dat het niet gezegd is dat de rest niet klopt, maar hem 
bekruipt dan wel de twijfel. Deze heer heeft dan toevallig opgelet, maar misschien zijn 
er nog wel mensen te noemen die het niet hebben opgemerkt.  
 
Wethouder Kosmeijer geeft aan dat men dan, hoewel hijzelf de overtuiging heeft dat het 
verder niet voorkomt, gebruik kan maken van het overgangsrecht. De huidige functie is 
dan wel degelijk anders dan de gemeente heeft verondersteld bij het actualiseren van 
het bestemmingsplan. Er vloeit dan geen bloed. Spreker geeft toe dat het wel 
onzorgvuldig is, maar het leidt niet tot verslechtering van de positie van de betreffende 
bewoner. Voor wat de communicatie betreft: gesprekken die ambtelijk gevoerd worden 
met betrokkenen, worden wel geacht onder de verantwoordelijkheid van dit college 
plaats te vinden. Spreker is ook van de gesprekken op de hoogte geweest.  
 
De heer Stel geeft toe dat dit formeel wel klopt. Maar als de wethouder in de raadszaal 
toezegt een gesprek aan te gaan met de insprekers, gaat de heer Stel er wel vanuit dat 
de wethouder dit ook doet. De insprekers verwachten ook een gesprek met de 
wethouder te krijgen. Dat is niet gebeurd.  
 
Wethouder Kosmeijer heeft zojuist aangegeven hoe hij er over denkt. Daarover verschilt 
hij kennelijk van mening met de heer Stel. De volgende keer zal hij het helderder 
verwoorden en aangeven wat precies de bedoeling is.  
Dan een aantal inhoudelijke onderwerpen. Ten eerste het terugdringen van de rooilijn. 
De gedachte daarbij is, dat sommige woningen zijn teruggerooid, dus op een afstand 
van de bestaande rooilijn zijn gebouwd. Als de oude rooilijn wordt teruggelegd, gebeurt 
dat op basis van wat er nu aan bebouwing is. Het voorbeeld, dat er dan niet meer in de 
hoogte gebouwd zou kunnen worden op het bestaande bouwwerk, snapt spreker niet 

 

gemeente Tynaarlo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 12 september 2006                                                                                              blz. 14 

geheel. De rooilijn wordt dan precies om die garage heengetrokken. 
 
De heer Talens zegt dat vooral op hoeken van straten, de rooilijn keurig langs elk randje 
van het huis gelegd wordt zoals dat op de kaart staat en dat zijn niet de actuele kaarten. 
Vries is ontworpen met heel veel kronkelstraatjes, dat is ook de charme van vooral de 
Vledders, en daarom zijn er veel straathoeken. Als men op zijn garage een aanbouw wil 
bouwen, moet de aanbouw een klein stukje naar voren, als een soort carport. Er is 
anders geen toegang, via de overloop tot de slaapkamer te krijgen. Dit wordt nu in veel 
twee onder een kapwoningen absoluut onmogelijk gemaakt, doordat de rooilijn tegen de 
garagedeur wordt aangelegd. Dat is toch een behoorlijke aantasting van het recht. 
 
Wethouder Kosmeijer stelt vast dat hij nog niet klaar was met de beantwoording. De 
algemene filosofie is, dat de voorgevel alleszins bepalend is voor het aangezicht van de 
straat. Om conserverend te zijn heeft men de rooilijn stevig getrokken. De uitbreiding 
dient dan vooral naar achteren gedaan te worden. Dat ligt natuurlijk ook het meest voor 
de hand. Bij een bestaande woning gaat men toch meestal aan de achterkant of aan de 
zijkant uitbreiden en niet aan de voorkant. 
 
De heer Talens zegt dat deze redenering op gaat bij een vrijstaande woning. Echter niet 
bij een dubbele woning. Als bij een dubbele woning een kavel maar acht, negen of tien 
meter breed is en men bouwt in de diepte, dan wordt er bij uitbreiding boven geen 
slaapkamer gewonnen. Men moet dan, om een extra slaapkamer te maken, dwars door 
een slaapkamer naar achteren. De door de wethouder geschetste situatie klopt bij een 
vrijstaande woning, maar absoluut niet bij een twee onder een kapwoning, waar toch 
half Vries mee is volgebouwd.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat hij nog steeds niet klaar is met zijn antwoord. Hij vervolgt 
daarom zijn betoog. Hij geeft aan dat het slechts een beperkt aantal panden in Vries 
betreft. Men heeft nagedacht wat er gebeurt als het bij die panden weer wordt 
teruggebracht op de oude rooilijn. Gaat er iets fundamenteel fout in Vries, Eelde of 
Zuidlaren als er een andere filosofie wordt gekozen? Want als er een andere filosofie 
wordt gekozen, moet deze ook van toepassing zijn op Eelde en Zuidlaren. Het is 
mogelijk op de plankaart de rooilijn van de betreffende panden aan te passen en te 
zorgen dat de rooilijn op de oude wijze wordt gehandhaafd. Het is een hele discussie 
geweest, maar het besluit komt toch redelijk tegemoet aan de wensen van de 
betrokkenen. Dan zienswijze 37. Allereerst over het te laat inleveren. Het college 
beschikt over andere informatie. Per saldo heeft het echter niets anders opgeleverd, 
omdat de zienswijze aan de balie is afgegeven en niet per post is verzonden. Volgens 
het college was de zienswijze te laat, maar omdat de zienswijze niet was verzonden, 
heeft men daar in de procedure geen gevolgen aan verbonden. Dan de inhoud van het 
plan Weelink. Als men al jaren in een winkelpand woont, dan wordt de bestemming 
gewijzigd in een woonbestemming. Dat is helder en correct. Dat gold ook voor de 
locatie Weelink. Er wordt al jaren gewoond, terwijl dit niet de bestemming was. De 
bestemming was: openbare bijzondere gebouwen. Men heeft toen in het nieuwe 
bestemmingsplan de bestemming gewijzigd. Helder. Toen kwam de heer Weelink in het 
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geweer. Hij heeft er dertig jaar een bestemming op voor andere zaken. Hier heeft hij 
ook voordeel bij. Hij wil de oude bestemming handhaven. Er is gekeken of dit mogelijk 
is. Strikt genomen moet de bestemming worden gewijzigd in wonen. De heer Weelink 
heeft aangegeven dat hij er anders tegenaan kijkt, en er ook iets anders mee wil. 
Daarom zal de situatie opnieuw worden bezien. Er is gesproken over het knippen van 
kavels. Dit heeft te maken met een bizarre situatie vanuit het oude bestemmingsplan. 
De locatie van de Kornoeljehof en de locatie van Weelink hadden een gezamenlijk 
bouwblok. Als de één helemaal vol ging bouwen, kon de ander niet meer bouwen omdat 
het bouwblok vergeven was. De gemeente was bereid om mee te denken over het 
handhaven van de oude bestemming. Dan wordt er echter wel een eigenstandig 
bouwblok aan toegekend. Daarom is de locatie in twee verschillende locaties geknipt, 
met de bestemming Openbare Bijzondere Gebouwen voor de heer Weelink – kerken en 
scholen vallen daar ook onder – terwijl voor het Kornoeljehof iets ander geldt omdat 
daar een woon-zorgcomplex staat. Dus is die terminologie daar nader op toegespitst. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt of zij hieruit moet begrijpen dat het college de 
heer Weelink juist is tegemoet gekomen. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat hij dit zelf niet durfde te zeggen. Hij vervolgt zijn 
betoog en zegt dat de woonbestemming er vervolgens ook nog in is meegenomen. Het 
wonen wordt dus ook gelegaliseerd. Nu is er echter een verschil van mening tussen de 
heer Weelink en de gemeente, over wat nu wel en wat niet kan worden gerealiseerd. 
Ook volgens de oude bestemmingsplanvoorschriften zijn de wensen van de heer 
Weelink echter niet mogelijk. Die discussie loopt. In een laatste gesprek, waar ook een 
ontwikkelaar bij aanwezig was, is gevraagd een schets te maken van de plannen van de 
heer Weelink op die locatie. Vervolgens kan worden bezien in hoeverre dat past bij de 
invulling Openbare Bijzondere Gebouwen zoals het college die ziet. Het is leuk als er 
seniorenwoningen gerealiseerd worden. Dat is één van de doelgroepen waaraan de 
gemeente tegemoet wil komen. Maar de doelgroep voor woon-zorgcomplexen is toch 
ook heel nadrukkelijk in beeld. Dit past in de bestemming zoals die was en, wat het 
college betreft, zolas die ook in de toekomst blijft gelden. Daarom begrijpt het college de 
situatie niet geheel. Bij het Eikenhof is een en ander gerealiseerd via een 
vrijstellingsprocedure. De gevolgde procedure is conform de regelgeving gehanteerd. 
Het heeft toen geleid tot een andere bestemming. Maar dat wordt niet geregeld in het 
actualiseren van een bestemmingsplan. Dat betekent dat er een concreet voorstel 
neergelegd moet worden. Vervolgens moet door de gemeente worden afgewogen of 
medewerking zal worden verleend aan een wijziging van het bestemmingsplan. Te 
zijner tijd komt het college hier bij de raad op terug.  
 
De heer Hoogenboom vraagt of er volgens het huidige bestemmingsplan wel of geen 
seniorenwoningen op deze locatie gebouwd kunnen worden. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat dit niet mogelijk is.  
 
De heer Hoogenboom vraagt zich af of ergens in de stukken is terug te vinden dat dit 
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wel mogelijk is. Want dat is een van de argumenten in deze discussie.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat het hier een verschil van inzicht betreft. Men moet 
proberen aansluiting te zoeken bij de term OBG. Dat staat in het oude 
bestemmingsplan. Dit blijft in het nieuwe bestemmingsplan ongewijzigd. Het college kan 
dan de discussie met de heer Weelink aangaan. Er is inmiddels een schets neergelegd. 
Deze wordt ambtelijk voorbereid. Vervolgens zal een conclusie worden geformuleerd. 
Spreker is graag bereid om de bevindingen van het college aan de raad voor te leggen. 
 
De heer Hoogenboom zegt dat de wethouder dan onmogelijk vanavond deze zienswijze 
notitie vast kan stellen. 
 
Wethouder Kosmeijer is het hier niet mee eens. Volgens het oude bestemmingsplan is 
de bestemming “Openbare Bijzondere Gebouwen”. In het nieuwe bestemmingsplan blijft 
dit ongewijzigd. Het is dan geen probleem om het nieuwe bestemmingsplan vast te 
stellen. Er zit slechts verschil in de interpretatie van wat onder OBG valt. 
 

 De heer Van Mombergen wijst er op dat de wethouder het steeds over OBG heeft. Maar 
de wethouder weet ook dat er onder OBG altijd een tekst komt. Deze tekst hoort hij de 
wethouder niet uitspreken. OBG kan een school zijn, kan een kerk zijn, kan van alles 
zijn, maar onder de meeste OBG’s staat een tekst. Bij de drie percelen Eikenhof, 
Kornoeljehof en Weelink staat onderaan de tekst “bejaardenhuizen met 
bejaardenwoningen”. Het Kornoeljehof heeft deze tekst onder de OBG, maar de 
wethouder zegt dat het een zorgwooncomplex wordt. Daarin zit de crux. Het perceel is 
nu één vlak. De heer Weelink kan nu bejaardenwoningen bouwen aanhangende aan 
het Kornoeljehof. Straks zal hij, als hij bejaardenwoningen wil bouwen, eerst een 
bejaardenhuis moeten bouwen. Dat is wel even een verschil met de huidige situatie. 
 
Wethouder Kosmeijer heeft al aangegeven, dat bij de Eikenhof een wijzigingsprocedure 
heeft plaatsgevonden. Dat betekent dat dit bij de actualisatie als zodanig bestemd 
wordt. Er zitten bejaardenwoningen aan vast. Dat laat onverlet dat de originele 
bestemming OBG dat niet toestaat. Maar door een wijzigingsprocedure is het wel 
mogelijk geworden. De volgende vraag is, wat er nu concreet gaat gebeuren. Bij 
actualisatie van het bestemmingsplan wordt de huidige bestemming OBG doorgevoerd 
naar de nieuwe situatie. Dat laat onverlet dat de heer Weelink plannen kan hebben om 
het op zijn manier te doen. Die plannen worden dan gelegd op het verhaal van de 
bestemming en het college kan al dan niet meewerken aan een 
bestemmingsplanprocedure om te komen tot een wijziging. Wethouder Kosmeijer biedt 
als uiterste geste aan, de raad op de hoogte te brengen van de discussie met de heer 
Weelink en de uitkomst van de discussie. Dan kan de raad er zelf een oordeel over 
vellen. Maar de bestemming moet wel worden vastgesteld zoals voorligt. Als deze 
anders wordt vastgesteld dan voorheen, dan valt men in het eigen mes. Vanavond 
wordt er juist over gediscussieerd, dat gevolgd moet worden wat in het oude 
bestemmingsplan staat of dat moet worden gekeken naar het huidige gebruik.  
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De voorzitter verzoekt wethouder Kosmeijer zijn betoog af te ronden. Er komt nog een 
tweede termijn en dan kunnen er nog aanvullende vragen gesteld worden.  
 
Wethouder Kosmeijer geeft aan dat zijn betoog tot een einde is gekomen. 
 
De voorzitter geeft de insprekers nog de gelegenheid een reactie te geven. 
 

 De heer Evers heeft in de eerste termijn een vrij algemeen verhaal gehouden over zijn 
probleem met deze bestemmingsplanwijzigingen. Naar aanleiding van wat de heer 
Talens heeft gezegd, wil hij wat concrete voorbeelden noemen uit zijn eigen straat.  
 
De voorzitter deelt mee dat dit niet de bedoeling is. Dan ontstaat er een nieuwe fase in 
de inbreng van de heer Evers. In eerste termijn heeft de heer Evers iets ingebracht. 
Daarop is gereageerd. Vervolgens kan de heer Evers weer op die reactie reageren. Het 
is echter niet mogelijk om weer een nieuwe casus in te brengen. 
 
De heer Evers begrijpt dit. Hij constateert vervolgens dat in het antwoord van de 
wethouder op geen enkele manier inhoudelijk wordt ingegaan op het veranderen van 
voorgevelrooilijnen, met name van hoekpercelen. Spreker blijft van mening dat deze 
veranderingen er niet moeten komen.  
 
Mevrouw Michielsen is verheugd te horen dat de wethouder zelf zegt dat hij de huidige 
situatie best wil handhaven. Zij verzoekt de wethouder de bouwhoogte te houden zoals 
die nu is, namelijk 5 meter voor de gebouwen en niet hoger. De omwonenden weten 
inderdaad dat er nieuwe plannen zullen komen. De gemeente wordt uitgenodigd voor 
een open dialoog. Men zal zien wat er dan kan gebeuren. 
 
De heer Weelink wil nog ingaan op vier punten die de wethouder heeft genoemd. De 
raadsleden hebben de stukken ontvangen. De wethouder zegt dat er op verzoek van de 
heer Weelink toch nog een senioren-woonbestemming komt. Dit zou duidelijk op 
verzoek van de heer Weelink zijn. Spreker verwijst naar de brief van augustus 2005 (B4 
AB in de bijlage). Daarin kan men zien dat het initiatief om het te herstellen, duidelijk 
van de gemeente komt. Dit zal ongetwijfeld met de buurman te maken hebben. Het was 
de heer Weelink destijds niet bekend dat men de bedoeling had om het eraf te halen. 
De brief van augustus 2005 gaat hierover. Dan het onderwerp van de splitsing van het 
bouwvlak. Als men de bepaling van het vigerende bestemmingsplan OBG er op na slaat 
(bijlage 6), kan men duidelijk lezen dat wordt gesproken over 35% per perceel in een 
bouwvlak en niet over een bouwvlak over de percelen heen. Heel helder en duidelijk 
staat dat er in. Men kan in de bijlage zelf controleren dat, wat de wethouder heeft 
gezegd niet correct is. Dan het bestemmingsplan van de Eikenhof. Voor de Eikenhof is 
een artikel 19 procedure gevoerd over de bouwhoogte. Het was een puur 
bouwtechnische kwestie. Deze bestemmingsprocedure is niet afgerond. Die procedure 
bestemmingswijziging is van 11 mei 1999, nog onder de gemeente Zuidlaren. De 
procedure bestemmingswijziging is gestart om een verkorte artikel 19 procedure 
mogelijk te maken. Toen deze procedure was afgerond, heeft men deze 
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bestemmingsprocedure laten verlopen. Er is dus niets van terecht gekomen. Deze kaart 
hoort er bij (de heer Weelink laat een kaart zien). Er wordt op gewezen dat er een artikel 
19 procedure is geweest met deze kaart, maar de kaart hoort bij de 
bestemmingswijziging waarvan de procedure niet is afgemaakt. De kaart die bij de 
artikel 19 procedure hoort, is nergens te vinden. Deze kaart is weg. De heer Weelink 
heeft gezocht in het archief van de Provincie. Er zit een stuk in het archief waarin staat 
dat het is teruggestuurd naar de gemeente. De heer Weelink is twee keer bij het 
gemeentearchief geweest. De kaart zit echter niet bij de stukken. Om die reden is de 
heer Weelink naar het kadaster gegaan. De kaarten (bijlage 10, A, B en C) laten zien 
wat er werkelijk is gebeurd. Het ging alleen over de bouwhoogte en dat is ook aan de 
tekst van de procedurewijziging te zien. De Provincie en Woonborg hebben spreker 
eveneens bevestigd dat het alleen om de bouwhoogte ging en niet om de bestemming. 
De kaarten bekijkend ziet men dat de nummers, die op het voorblad staan van bijlage 
10…… 
 
De voorzitter onderbreekt de heer Weelink en zegt dat er nu zo op details wordt 
ingegaan, dat er voor niemand meer een touw aan vast is te knopen. 
 
De heer Weelink zegt dat de raadsleden alle stukken hebben. Als de wethouder dingen 
beweert die niet kloppen met de feiten, dan heeft hij het recht dit te weerleggen. 
 
De voorzitter beaamt dat de heer Weelink dit recht heeft. Het is echter niet de bedoeling 
om in detail alle nummers te noemen en te hernoemen. 
 
De heer Weelink werpt tegen dat hij dit ook niet doet. Hij wil nog één nummer noemen.  
 
De heer Van Mombergen vraagt of het mogelijk is om dit dossier twee weken uit te 
stellen. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit nu niet aan de orde is. Eerst mag de inspreker zijn 
verhaal afmaken. Dan krijgt de raad in tweede termijn het woord. 
 
De heer Weelink zegt dat er nog een nummer is op kaart 10C. Dat zijn twee kaarten op 
dat nummer, omdat er een wijziging is geweest van het OBG-vlak van dat gedeelte 
waar de Eikenhof staat. Dat is het nummer 4297. Dat nummer komt niet op het voorblad 
van de artikel 19 procedure voor. Het vlak van dat kadastrale nummer ligt midden onder 
de Eikenhof. De Eikenhof is er overheen getekend. Dat is een bewijs, dat over dat 
gedeelte van het bouwvlak van OBG geen artikel 19 procedure heeft plaatsgevonden. 
De artikel 19 procedure ging alleen maar over bouwhoogte. Dan komt de heer Weelink 
op het laatste punt. De Eikenhof is gerealiseerd in de huidige bestemming OBG. Er 
heeft geen bestemmingswijziging plaatsgevonden. Op grond daarvan kan worden 
geconstateerd dat op hetzelfde bouwvlak aan de oostzijde van Kornoeljehof dezelfde 
soort appartementen gerealiseerd kunnen worden. 
 
De heer Kremers zegt dat de fractie van het CDA om een schorsing van vijf minuten 

 

gemeente Tynaarlo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 12 september 2006                                                                                              blz. 19 

verzoekt.  
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
(De vergadering wordt hervat.) 
 
De voorzitter concludeert dat de raad heeft aangegeven dit agendapunt te willen 
schorsen tot 28 november voor een derde termijn en de finale besluitvorming. Nu kan 
de raad in de tweede termijn nog opmerkingen maken, waar de wethouder nog kort op 
zal reageren.  
 
TWEEDE TERMIJN 
 
De heer Kremers merkt op dat de fractie van het CDA zich kan vinden in de schorsing 
en besluitvorming over veertien dagen. Wel wil de CDA-fractie de notulen van dit 
onderwerp dit weekend in de brievenbus krijgen, zodat de steunfractieleden en de 
raadsleden nog eens helder kunnen nalezen wat er over dit onderwerp allemaal is 
gezegd. Dan kan er over veertien dagen een weloverwogen besluit worden genomen.  
 
De voorzitter zegt dit toe. Hij zegt dat de raad de notulen van agendapunt 8 zo snel 
mogelijk, dit weekend, krijgt toegestuurd.  
 
De heer Van Mombergen zegt dat de heer Weelink de raad een dossier heeft 
voorgelegd. Hij heeft er vanavond een toelichting op gegeven. De fractie van Leefbaar 
Tynaarlo vraagt de wethouder aan te tonen dat het dossier feitelijk niet klopt. 
 
De voorzitter vat samen dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo wil weten wie er nu gelijk 
heeft: de wethouder of de heer Weelink. De fractie vraagt weerwoord van de wethouder. 
Dit verzoek wordt in de notulen opgenomen. 
 
De heer Talens wil in de notulen vastgelegd hebben dat hij wethouder Kosmeijer 
complimenteert met het feit dat, ondanks dat hij dit dossier nog maar zo kort onder zijn 
beheer heeft, hij zich toch redelijk heeft kunnen verweren. Spreker is zeer blij met de 
toezegging, dat hij wil meewerken aan de aanpassing van de rooilijnen en de 
toezegging over de Westerstraat. Blijft over nog het geschilpunt over de zienswijze van 
de heer Weelink en het college. De meerderheid van de raad heeft verzocht om 
veertien dagen extra tijd om dit punt te bestuderen. De heer Talens kan zich hierin 
vinden. 
 
De heer Kremers geeft aan dat er twee dingen zijn, die hij nog niet helemaal begrijpt. 
Mevrouw Michielsen is blij met de toezegging, dat de huidige bouwhoogte gehanteerd 
blijft. De heer Kremers heeft wethouder Kosmeijer echter horen zeggen dat de 
bouwhoogte 9 meter was. Dat is teruggebracht naar 6,50 meter, terwijl mevrouw 
Michielsen over 5 meter spreekt. Daarom begrijpt hij de blijdschap van mevrouw 
Michielsen niet. Misschien kan de wethouder dit nog even uitleggen? 

 

gemeente Tynaarlo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 12 september 2006                                                                                              blz. 20 

 
De heer Stel zegt dat de heer Weelink een zeer uitgebreid dossier heeft voorgelegd. 
Om de zaken goed tegen elkaar te kunnen afwegen verwacht spreker ook een 
duidelijke omschrijving van het college. 
 
Mevrouw Terwal deelt mee dat de fractie van Gemeentebelangen in kan stemmen met 
de toezegging van de wethouder ten aanzien van de heer Evers en mevrouw 
Michielsen. Wat de heer Weelink betreft, vindt de fractie het wenselijk dat de wethouder 
het dossier nog een keer doorspit, zodat over twee weken een objectief besluit kan 
worden genomen. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman gaat akkoord met het uitstel van twee weken. Zij heeft 
echter nog een opmerking van geheel andere aard. In het verhaal werd geconcludeerd 
dat de kapverordening er voor zorgt dat loofhout of naaldhout wordt beschermd. Uit 
andere plannen heeft spreekster kunnen concluderen dat het college de kapverordening 
wil afschaffen. Hoe verhoudt zich dat met elkaar? Deze vraag kan ook betrokken 
worden bij het volgende agendapunt, want voor Eelde geldt precies hetzelfde. 
 
De heer Rietkerk zegt dat GroenLinks erg blij is met de antwoorden van de wethouder. 
Aan de wens van de heer Evers is duidelijk tegemoet gekomen. Over de Westerstraat is 
duidelijkheid ontstaan. De discussie over het dossier van de heer Weelink is, naar de 
mening van de heer Rietkerk, niet binnen twee weken op te lossen. Hij vraagt zich 
daarom af of uitstel van twee weken zoveel zal opleveren. Wat spreker betreft kan er 
ook nu een besluit worden genomen.  
 
De heer Hoogenboom heeft al in de eerste termijn geïnformeerd of er in de huidige 
situatie seniorenwoningen gebouwd mogen worden. De wethouder was duidelijk in zijn 
antwoord, maar wat de heer Hoogenboom betreft toch niet duidelijk genoeg. Hij wil 
graag weten of de Eikenhof een precedentwerking heeft op de situatie van de heer 
Weelink. Het woord precedentwerking hoort men tegenwoordig niet meer zo vaak, maar 
vroeger was het schering en inslag.  
 
Wethouder Kosmeijer begint met de lastigste vraag, namelijk de blijdschap van 
mevrouw Michielsen. Hij wil nog een keer herhalen wat hij in eerste termijn heeft 
gezegd. Aanvankelijk was 9 meter de bouwhoogte in het bestemmingsplan. Op basis 
van de zienswijzen die zijn ingediend, is dat teruggebracht tot 6,50 meter. Op basis van 
de uitgangspunten voor panden maatschappelijk doeleinden, is die 6,50 meter in de 
Westerstraat acceptabel en verdedigbaar. Maar als de raad in meerderheid vindt, dat de 
huidige bouwhoogte gehandhaafd moet worden, dan heeft het college daar geen 
overwegende bezwaren tegen. In de toekomst komt er een bestemmingsplanprocedure. 
Mevrouw Michielsen zegt dat er dan een open dialoog kan ontstaan. Het college staat 
ook een open dialoog voor. Wethouder Kosmeijer heeft dus de uitspraak over de 
definitieve bouwhoogte bij de raad neergelegd.  
 
De heer Van Mombergen vraagt of wethouder Kosmeijer wil dat de raad nu een 
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amendement indient? 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat hij in eerste termijn een antwoord aan de raad 
heeft gegeven. Het is niet nodig om een amendement in te dienen. De raad dient 
gewoon aan te geven wat zij wil. 
 
De voorzitter merkt op dat nu de procedure gevolgd dient te worden. De wethouder 
heeft geantwoord. De heer Rietkerk heeft gezegd dat er, wat hem betreft, nu een besluit 
mag vallen. De rest van de raad zal om een mening hierover worden gevraagd. 
 
Wethouder Kosmeijer heeft nog een opmerking over de bossingels. De bossingels 
worden in het stuk waardevol genoemd en daarom worden ze in het bestemmingsplan 
als zodanig bestemd. Ze worden ook beschermd. Als er in de toekomst een discussie 
komt over het al dan niet afschaffen van de kapvergunning, is dat uiteraard gelieerd aan 
een bomenbeleidsplan. Het betekent dat er aansluiting wordt gezocht bij de positieve 
bestemmingen van dit soort bosjes. Dat kan in de toekomst verder uitgediscussieerd 
worden. De discussie, of het college het op de juiste manier heeft toegepast, komt 
echter later. In dit bestemmingsplan wordt het gewoon positief bestemd. Dan de kwestie 
Weelink. Daarmee zit de wethouder enigszins in de maag. Over veertien dagen wordt 
daarover verder gediscussieerd. Iemand zei dat de wethouder het dossier nog maar 
eens door moet spitten, maar dat is al veelvuldig gedaan. Er zijn echt talloze 
gesprekken gevoerd, ook één op één, tussen de wethouder en de heer Weelink. In 
deze gesprekken is geprobeerd helderheid over de zaak te krijgen. Op basis daarvan 
kan spreker niet zomaar tegen de heer Van Mombergen zeggen dat het onjuist is. Er 
hoeft maar één dingetje wel juist te zijn en de wethouder hangt, wat de heer Van 
Mombergen betreft. Maar terug naar de kern van de zaak. Waar leiden de gedachten 
van de heer Weelink toe? Die gedachten volgend moet men constateren dat de 
Eikenhof illegaal is gebouwd. Dat leidt er vervolgens toe dat moet worden besloten of 
het moet worden afgebroken of dat er een legalisatieprocedure moet worden gestart om 
de zaak alsnog in overeenstemming te brengen met de bestaande situatie. Er moet dan 
een bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Dat leidt er niet toe dat de 
bestemming voor de heer Weelink veranderd. Destijds is er een 
bestemmingsplanprocedure gevolgd. Afgemaakt of niet afgemaakt. Volgens de heer 
Weelink is deze niet afgemaakt en daardoor zou deze niet rechtsgeldig zijn. Als dat al 
waar zou zijn, dan kan deze dwaling toch geen reden zijn om te blijven dwalen. Willens 
en wetens heeft men destijds de Eikenhof gebouwd. Daarvoor zijn procedures gevoerd, 
waarbij in het midden wordt gelaten of die procedures goed zijn uitgevoerd. Dat leidt 
niet tot een fundamenteel ander standpunt over de positie van de heer Weelink. Het 
gaat bij deze kavel om Openbare Bijzondere Gebouwen. Wethouder Kosmeijer kan er 
niets anders van maken. Als de raad veertien dagen nodig heeft om die feiten op zich in 
te laten werken, dan legt spreker zich daarbij neer. Hij kan de raad in die veertien dagen 
echter geen verdere verduidelijking doen toekomen. Alle stukken die de raad heeft, 
heeft wethouder Kosmeijer ook bestudeerd. De conclusie is, dat als de heer Weelink 
van mening is dat hem onrecht wordt aangedaan, hij een procedure moet starten. Dit is 
hem meegedeeld. De procedure is door de heer Weelink echter niet opgestart. Men kan 
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over de kwestie blijven bakkeleien, maar als gemeente en burger lijnrecht tegenover 
elkaar staan en de burger is overtuigd van zijn eigen gelijk, dan rest de burger niets 
anders dan een procedure te starten. Voor het college is helder dat de oude 
bestemming Openbare Bijzondere Gebouwen is en dat dit ook voor de nieuwe 
bestemming zal gelden. Vervolgens moet er een discussie met de heer Weelink 
plaatsvinden over wat met deze bestemming wel en niet is toegestaan op deze kavel. 
Waaraan moet het gebouw, dat hij wil realiseren, voldoen en waaraan wenst de heer 
Weelink te voldoen. Om deze discussie gaat het.  
 
De voorzitter vraagt de raad of zij de discussie wenst te verdagen naar 28 november. 
De fracties van de PvdA, Leefbaar Tynaarlo, VVD, Gemeentebelangen, ChristenUnie 
en CDA zijn voor. Er wordt derhalve besloten het agendapunt te verdagen naar de 
vergadering van 28 november.  
 
Spreker verwacht dat voor het volgende agendapunt, Bestemmingsplan Eelde-
Paterswolde, de nodige tijd moet worden uitgetrokken. Het is noodzakelijk vanavond 
een besluit te nemen over de Begroting en de Najaarsnota. Wat de andere punten op 
de agenda betreft moet worden geïnventariseerd of er wel of geen woordmeldingen 
voor zijn. Als er geen woordmeldingen zijn, kan er over het onderwerp worden besloten. 
In het geval er bij een agendapunt wel sprake is van woordmeldingen stelt de voorzitter 
voor betreffende onderwerpen ook te verplaatsen naar 28 november. Anders wordt het 
vanavond erg laat. Hij concludeert vervolgens dat raad met zijn voorstel instemt. 
 

9. Bestemmingsplan Eelde-Paterswolde 
 
De voorzitter zegt dat er zich voor dit agendapunt één inspreker heeft gemeld. Het 
betreft mevrouw Hartlief die ook spreekt namens de heer Van Bergen uit Paterswolde.  
 
Mevrouw Hartlief zegt dat middels een brief, alle fracties en partijen zijn geïnformeerd. 
Iedereen is dus op de hoogte van de parkeerplaats, die zomaar achter haar huis zal 
worden aangelegd. Hierover hoeft zij geen uitleg meer te geven. Wel krijgt zij graag 
antwoord op de vragen die zij nog heeft. Geeft de gemeente zomaar een vrijbrief af voor 
een parkeerplaats, zonder te weten waar deze eigenlijk voor dient? Waarom is er van 
de gemeente nooit iemand voor een gesprek langs gekomen? De eigenaar, Steven 
Steenhuis, heeft aangegeven dat hij dit pand liever kwijt zou zijn. Liever zou hij een 
pand in zijn woonplaats Almere hebben. Waarom moeten de bewoners meebetalen aan 
de schuttingen en het hekwerk waar zij helemaal niet om hebben gevraagd? Wat is de 
waardevermindering van de eigen percelen van de omwonenden en hoe kan straks de 
achterkant van de percelen nog worden gebruikt? Is er op de Hoofdweg in Eelde-
Paterswolde al geen verkeer genoeg? Veroorzaakt de gemeente op deze manier geen 
problemen tot in lengte van jaren? Waarom mogen de bewoners met de voeten in het 
water komen te staan, uitlaatgassen opsnuiven en deuren horen dichtklappen? Ook lijkt 
het zo langzamerhand op een ideale hangplek. Is de Braak straks nog wel goed 
bereikbaar? Hoe is het met de appartementenverkoop van de heer Lourens? Wat is de 
bedoeling van dit alles? Voor dit probleem zijn volgens mevrouw Hartlief heel andere 
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oplossingen te bedenken. Wie houdt ’s avonds toezicht als het een mooie verharde plek 
is en er hangjongeren komen? Het terrein is trouwens onbebouwd agrarisch en er staan 
geen kassen op, zoals is gesuggereerd.  
 
De heer Hoogenboom wil een vraag stellen aan mevrouw Hartlief. Hij heeft deze week 
op de betreffende locatie rondgelopen en nu vraagt hij zich af of mevrouw Hartlief de 
huidige situatie echt onveranderd wil laten. 
 
Mevrouw Hartlief antwoordt dat de situatie voor haar niet zo hoeft te blijven als hij nu is. 
Maar er hoeft op een plek waar het niet nodig is, ook niet zomaar een parkeerplaats te 
worden aangelegd. Het grote gebouw heeft als bestemming kantoor of toonzaal. 
Eigenlijk is er helemaal niets mogelijk met dat gebouw. Waarom moet er dan een 
parkeerplaats voor 50 auto’s komen?  
 
Mevrouw Terwal vraagt hoe mevrouw Hartlief aan het getal van 50 auto’s komt. 
 
Mevrouw Hartlief zegt dat er een aantal van 50 is aangegeven. 
 
De heer Stel zegt dat de woningen Zonnehorst in het bestemmingsplan staan vermeld. 
Hij begrijpt dat er op dit moment niets aan kan gebeuren. Toch vraagt hij het college 
hier naar te kijken. Het betreft een onder architectuur gebouwd pand. De kwaliteit van 
zo’n gebouw moet worden bewaard. Aan de andere kant moet worden bezien of er 
ontwikkelingen mogelijk zijn. Er moet kritisch naar worden gekeken en er moet een 
integrale visie worden ontwikkeld. Op dit moment kan dat niet. Toch wil de heer Stel 
hiervoor de aandacht vragen. 
 
De heer Hoogenboom reageert nog eens op de situatie Hoofdweg 266. Hij is er 
voorstander van om maatregelen te treffen waardoor de situatie achter de kwekerij 
opknapt en aanvaardbaar en toegankelijk wordt. Ook kunnen er maatregelen worden 
getroffen waardoor het leegstaande gebouw, op de een of andere manier wordt 
geactiveerd in een acceptabele situatie. Verder adviseert hij mevrouw Hartlief en de 
heer Van Bergen om met elkaar aan tafel te gaan zitten en een voor alle partijen 
aanvaardbare oplossing te vinden, zowel voor afscheiding, parkeerplaats als voor de 
afwatering. Er ligt hier een goede zaak voor. Het is niet goed om de kont tegen de krib 
te gooien.  
 
De heer Kalk sluit zich bij de laatste opmerking van de heer Hoogenboom aan. Dan een 
tweede punt. Hij gaat er van uit, dat wat de wethouder bij het bestemmingsplan Vries 
heeft toegezegd over de rooilijnen, ook geldt voor het bestemmingsplan Eelde. Hij wil 
nog iets zeggen over een bezwaar dat niet ontvankelijk is verklaard, maar inhoudelijk 
wel interessant is. Algemeen gesteld kan het erbij laten als een bezwaar wegens 
overschrijding niet ontvankelijk is. Een assertief bestuur zou echter toch kunnen kijken 
of er misschien verstandige dingen in staan. De heer Hondenveld gaat vooral in op het 
verleggen van de rooilijnen en het gevolg hiervan voor mogelijke bebouwing door 
burgers. Hij gaat ook in op de problematiek van de Zonnehorst. Op die aspecten wil de 
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heer Kalk graag een reactie van de wethouder. Vooral over bebouwingsmogelijkheden 
op de vlakken achter de woningen en de rooilijnproblematiek. Als de wethouder een 
goed antwoord heeft, is de fractie heel tevreden. 
 
Mevrouw Van Gelder constateert dat ook bij dit agendapunt veel zienswijzen zijn 
ingediend. Zij vraagt het college zorgvuldig om te gaan met de belangen van de 
burgers. Ook vraagt zij de aandacht van het college voor hortensiakwekerij Van Bergen 
en zij hoopt dat partijen een oplossing vinden voor de problematiek van de afscheiding, 
zodat de eigendommen en de kassen goed beschermd kunnen worden. Ook vraagt de 
fractie aandacht voor de grondwaterstand. Zeker in het licht van de bestaande plannen 
ten aanzien van de grondwaterstand van de Braak. Verder vraagt de fractie ook 
aandacht voor de rooilijnen. Vooral omdat deze ook een rol spelen in het 
bestemmingsplan Vries kern. Bij de Zonnehorst is ook sprake van een probleem 
waarvoor de aandacht van het college nodig is. 
 
De heer Van Mombergen gaat in op de opmerking van de heer Kalk, die zegt dat het 
college assertief moet optreden als een indiener over de datum heen gaat. Spreker 
vindt dat datum, datum is. Het viel hem op dat bepaalde zienswijzen te laat waren 
ingediend en dat deze zienswijzen toch gegrond zijn verklaard. Als iets binnen een 
bepaalde termijn moet worden ingediend, moet een ieder zich aan die termijn houden. 
Dit is wet. Een wethouder dient zich aan de wet te houden.  
Hoe creëert men een enge plek? Dat heeft de raad vanavond kunnen horen van 
mevrouw Hartlief. Er is sprake van een heel smalle inrit, waar twee auto’s elkaar niet 
kunnen passeren. Er wordt achter een leegstaand gebouw een parkeerplaats gebouwd 
en er wordt een grote schutting omheen gezet. Er moet wel een beetje verlichting 
omheen komen, maar dat is slecht voor de kassen, dus die verlichting zal er niet 
komen. Op deze manier is een enge plek gecreëerd. Straks wordt er weer een enge 
plekkenronde gedaan en dan komt de parkeerplaats bij Van Bergen als enge plek uit de 
bus. Een oplossing is dan er extra verlichting omheen te zetten. Maar de heer Van 
Mombergen vraagt zich met mevrouw Hartlief af, waarom dit nodig is. Naar zijn mening 
is het niet nodig. Er is sprake van een kantoor en een showroom. Voor een showroom is 
geen parkeerplaats van 50 auto’s nodig. Het kan ook een afwerkplek worden. Dan is het 
helemaal een enge plek. Het is prima dat het opgeknapt wordt. Daar is de fractie van 
Leefbaar Tynaarlo zeker vóór. Het moet er netjes uitzien en de eigenaren moeten op de 
rommel worden aangesproken. De gemeente kan hier ook iets in betekenen. 
 
Mevrouw Terwal merkt op dat ook dit dossier weer vele vragen oproept. Ten eerste de 
situatie van de heer Van Bergen. De heer Van Mombergen spreekt over een enge plek, 
maar zo kan achter ieder huis wel een enge plek worden gecreëerd. Er kunnen echter 
ook maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het een enge plek wordt. Aan 
de communicatie schort ook nog het één en ander. Van mevrouw Hartlief heeft zij 
begrepen dat er geen gesprek is geweest met de familie Van Bergen. Mevrouw Terwal 
vindt dat het college ook hier een steekje heeft laten vallen. Daarom wil zij met klem 
benadrukken dat hier enige verbetering moet plaatsvinden. Een vorige raadslid sprak al 
over Zonnehorst. Er dient een integrale visie ontwikkeld te worden, bijvoorbeeld via een 
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beeldkwaliteitplan. Daar zou het probleem van de heer Hondenveld in meegenomen 
kunnen worden. Mogelijk kan hij wat minder in zijn uitbreidingsmogelijkheden worden 
beperkt dan nu in het bestemmingsplan staat aangegeven. Dan nog even over het plan 
Nieuwe Akkers. Het college heeft wijzigingsbevoegdheid voor het plan NIeuwe Akkers. 
De vraag van Gemeentebelangen is, hoe de raad en de burgers bij deze plannen 
worden betrokken. Als de wijzigingsbevoegdheid voor het college geldt, staat de raad 
een beetje buitenspel. Er kan dan alleen achteraf op de ontwikkelingen worden 
gereageerd. De raad wordt er toch vaak door de burgers op aangesproken. Men wil 
weten wat er is gebeurd. De volksvertegenwoordigers dienen dat toch uit te kunnen 
leggen. Daarom vraagt zij het college de raad er zoveel mogelijk bij te betrekken. 
Verder kan mevrouw Terwal voorlopig met het voorliggende voorstel instemmen. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman verwacht van het college bij de rooilijnen hetzelfde 
maatwerk dat ook in Vries is toegezegd. Bij de familie Van Bergen verrijst een groot 
parkeerterrein. Het hele terrein wordt parkeerterrein. Is er overwogen om een kleiner 
parkeerterrein te realiseren? Verder wordt er een ingreep gedaan in de ecologische 
hoofdstructuur. Men moet zich dan eerst op de hoogte stellen van de consequenties 
voor de ecologische hoofdstructuur. Ook het wateraspect speelt hierin een rol. Het 
Waterschap heeft weliswaar zijn fiat gegeven, maar toch moet er zorgvuldig worden 
gehandeld. Heeft de bestemmingsverandering van het pand van Interproject hier 
gevolgen voor? Dat zijn toch wezenlijke zaken. Tenslotte wil mevrouw Van den Berg 
nog ingaan op de kwestie Nieuwe Akkers. Zij heeft dit al eens eerder voorgelegd. Het is 
stedenbouwkundig en architectonisch gezien een bijzonder gebied. Tot vreugde van 
spreekster gaat het college wel in op de suggestie om het daar wat meer in de kwaliteit 
te gaan zoeken. Het college zegt toe dat er een beeldkwaliteitplan zal worden gemaakt. 
Spreekster gaat er vanuit dat dit eerst gebeurd en dat daarna een stedenbouwkundig 
plan wordt opgesteld. De volgorde is belangrijk. Niet eerst een plan maken en dan daar 
een beeldkwaliteitplan op toesnijden. Een goede volgorde dient te worden gevolgd, 
want er is heel wat aan de hand. Mensen in de Nieuwe Akkers leven al heel lang in 
onzekerheid over de toekomst. Maatschappelijk gezien is dat natuurlijk ook heel 
belangrijk. Afgelopen vrijdag heeft een hoogleraar in Delft afscheid genomen met de 
mededeling dat bij herstructureringswijken veel te veel wordt gesloopt. Daar moet heel 
zorgvuldig mee worden omgegaan. Dit feit wil mevrouw Van den Berg het college 
meegeven. De fractie heeft geconstateerd dat het college zichzelf een 
wijzigingsbevoegdheid toestaat. Welke plannen volgen er nog en op welke manier wordt 
de raad hierbij betrokken? Komt er een nieuw bestemmingsplan? Hoe zit dat precies? 
Mevrouw Terwal gaf ook al aan dat het heel belangrijk is dat de raad hierin nog het 
nodige te zeggen krijgt, ook vanuit de rol als volksvertegenwoordiger. Graag een reactie 
hierop.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt, dat de meeste fracties een opmerking hebben gemaakt over 
de rooilijn. Bij het vorige agendapunt werd al aangegeven dat de benadering van de 
rooilijnen ook voor Eelde-Paterswolde en Zuidlaren zal gelden. Daarover is geen 
discussie mogelijk. De situatie van de Zonnehorst is, voor wat betreft de 
ontwikkelingsmogelijkheden, inderdaad wat problematisch. Wethouder Kosmeijer is 
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graag bereid om de raad te zijner tijd te informeren hoe het college er tegenaan kijkt en 
welke mogelijkheden dan wel onmogelijkheden er zijn. De niet 
ontvankelijkheidverklaring betreft een formeel aspect waarin hij de heer Van 
Mombergen volledig gelijk moet geven. Het college wordt geacht de wet te handhaven. 
Die handelswijze is ook gevolgd. Daar waar andere keuzes zijn gemaakt, was de datum 
van binnenkomst wel duidelijk, maar de datum van verzending niet. De datum van 
verzending is bepalend. Daardoor ontstaat er enige speelruimte en wordt er coulant 
mee omgegaan. In dit geval is het echter evident dat de zienswijze te laat is ingediend 
en derhalve niet meegenomen kan worden. Dan de situatie achter het pand Interproject, 
zoals het voorheen heette, grenzend aan de kwekerij Van Bergen. De raad heeft in de 
reactie op de zienswijze kunnen lezen dat er een artikel 19 lid 2 procedure over is 
gevoerd. Er is dus overlegd en nu gaat men over tot formalisering. Het overleg heeft 
niet geleid tot overeenstemming. Er is gepoogd oplossingen te bedenken. Over de 
bekostiging van de scheidingswand moet een particulier akkoord worden bereikt tussen 
de eigenaar van het pand en Van Bergen. Het college heeft geprobeerd hierbij de 
bemiddelen. De uitkomst hiervan wordt niet gewaardeerd. Meer kan het college niet 
doen. De artikel 19 lid 2 procedure is vervolgens afgerond en de provincie heeft een 
verklaring van geen bezwaar afgegeven. Daarmee is het plan in gang gezet. Er loopt 
nog wel een beroepsprocedure. Er wordt dus een uitspraak van de rechter gevraagd. 
Dat laat onverlet dat, aangezien er een verklaring van geen bezwaar door de provincie 
is afgegeven, het college uitvoering gaat geven aan dit bestemmingsplan. Er zijn nog 
vragen gesteld over grondwaterstanden en de ecologische hoofdstructuur. Al die 
onderzoeken hebben plaatsgevonden. Door de Waterschappen is naar de 
grondwaterstanden gekeken. Er is een akkoord over bereikt. Wat dat betreft is er voor 
het college geen enkele aanleiding om te zeggen dat het niet kan worden doorgevoerd. 
Dan nog de vraag van mevrouw Van den Berg-Huisman over de Nieuwe Akkers. De 
formele bevoegdheid hierover is neergelegd bij het college. Zo is het nu eenmaal. Maar 
gezien het belang voor de bewoners van de Nieuwe Akkers, zal het nog wel één en 
ander met zich mee brengen. De wethouder zegt de raad graag toe dat de bewoners 
actief bij de discussie zullen worden betrokken. Daarnaast zal ook de raad actief 
worden betrokken. Wethouder Kosmeijer houdt vast aan de formele bevoegdheid zoals 
deze is vastgelegd, maar hij zegt uitdrukkelijk toe, de raad intensief over de kwestie te 
informeren. De raad kan dan de vinger aan de pols houden bij het proces. Verder vindt 
spreker het voor de hand liggend dat er eerst een beeldkwaliteitplan wordt gemaakt en 
vervolgens pas een stedenbouwkundig plan.  
 
TWEEDE TERMIJN 
 

 Mevrouw Hartlief zegt het fijn te vinden dat het probleem nog even onder de aandacht is 
geweest. Verder kan zij er niet veel aan toevoegen. De betrokkenen zullen de uitslag 
van de rechtbank rustig afwachten.  
 
De heer Van Mombergen geeft aan dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo met het 
bestemmingsplan akkoord kan gaan, behoudens de parkeerplaats. De fractie vindt dat 
op die plek geen parkeerplaats thuis hoort. 
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Mevrouw Van den Berg-Huisman merkt nog op, dat volgens de wethouder de 
bevoegdheid formeel bij het college is neergelegd, maar volgens de wet mag de 
bevoegdheid ook bij de raad liggen. Het wordt als vanzelfsprekend gebracht door de 
wethouder. Hij vindt het prima dat de raad erbij wordt betrokken. Het gaat echter om de 
kaders. Die worden in dit plan gesteld. Hoe zit het dan met de besluitvorming? Vindt de 
raad het zo goed of wil de raad zelf besluitvormend bezig zijn. Er wordt nu mandaat 
gegeven aan het college, maar de raad kan het ook zelf doen. Dit gegeven heeft zij de 
vorige keer ook al naar voren gebracht. 
 
De heer Kalk zegt dat de directe vraag van mevrouw Van den Berg ook een antwoord 
behoeft. Men is over het algemeen al erg lang bezig met procedures. Dat is niet erg. 
Voor een deel is dit een rol van de raad. Maar politiek gezien, moet de raad ook de 
moed hebben om een aantal zaken bij het college neer te leggen. De wethouder heeft 
aangegeven dat de raad mogelijkheden genoeg krijgt om er desgewenst op in te 
springen en daarom kan de heer Kalk zich helemaal vinden in de geschetste 
rolverdeling. 
 
De heer Rietkerk is het met de heer Kalk eens. GroenLinks heeft er ook geen probleem 
mee dat de bevoegdheid bij het college ligt. Het is interessant dat D66 de vraag aan de 
raad stelt, maar het eigen standpunt hierover niet aangeeft. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman antwoordt dat zij het eigen standpunt al een half jaar 
geleden naar voren heeft gebracht. De mening van D66 is, dat de raad dit kan doen. In 
het dualisme vindt zij dit een taak van de raad. Het is een zeer uitvoerig plan en van 
groot belang voor de burgers. Nu ligt de bevoegdheid bij het college. Natuurlijk wordt de 
raad erbij betrokken, maar de raad heeft zelf niets meer te zeggen. Spreekster wil dat 
de raad de uiteindelijke beslissing zelf neemt. Er kan veel gedelegeerd worden aan het 
college, maar dit grote plan niet. Het is te veel omvattend. 
 
De heer Stel deelt mee dat de VVD-fractie er geen enkele moeite mee heeft om dit aan 
het college te delegeren. Er kan altijd nog een motie worden ingediend. Dat is geen 
probleem. Verder nog een opmerking richting mevrouw Hartlief. Zij gaf zelf aan dat het 
geschil onder de rechter is, maar hij wil graag benadrukken dat een goede buur beter is 
dan een verre vriend. Daarom wil hij haar vragen te proberen om in gezamenlijkheid tot 
een goede invulling te komen. 
 
Mevrouw Terwal heeft als eerste een reactie op de vraag van mevrouw Van den Berg, 
of de wijzigingsbevoegdheid aan het college gemandateerd moet worden. De 
wethouder heeft haar gerustgesteld met de uitspraak dat de raad gaandeweg het 
proces geïnformeerd wordt. Mogelijk kan afgesproken worden in welke stappen wordt 
geïnformeerd. Misschien is het zinvol een communicatieplan op te stellen. Dit lijkt haar 
zinvol omdat men anders steeds achter de feiten aan loopt en er dingen gebeuren die 
men niet wil. Dit ook met het oog op de reacties die dan weer van de burgers zullen 
komen.  
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Mevrouw Van Gelder geeft aan dat de fractie van het CDA zich kan vinden in de 
mandatering van het college voor wat betreft de Nieuwe Akkers. De fractie rekent erop 
steeds geïnformeerd te worden en bij de verdere planvorming te worden betrokken. 
Verder heeft de fractie begrepen, dat er helaas niets gedaan kan worden voor de 
hortensiakwekerij. Daarom gaat zij akkoord met het gevraagde besluit. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen aan het college zijn gesteld en geeft aan 
het voorstel in stemming te brengen. Hij vraagt wie er voor het voorstel is. 
 
De heer Van Mombergen deelt mee dat hij in zijn tweede termijn al een stemverklaring 
heeft gegeven.  
 
De voorzitter concludeert dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo instemt met het voorstel, 
behoudens de parkeerplaats. Daarvan akte.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat de fractie van D66 instemt, maar niet met de 
wijzigingsbevoegdheid van het college. Die behoort bij de raad te liggen.  
 
De voorzitter antwoordt dat dit niet het gevraagde besluit is. Kan mevrouw Van den 
Berg instemmen met het gevraagde besluit? 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat zij met het gevraagde besluit instemt.  
 
De voorzitter geeft nog aan dat mevrouw Van den Berg-Huisman haar punt over de 
wijzigingsbevoegdheid heeft gemaakt, maar dat zij instemt met het gevraagde besluit. 
De overige partijen stemmen ook in. 
 
Vervolgens wordt, rekening houdend met de opmerkingen die zijn gemaakt, conform het 
besluit van burgemeester en wethouders d.d. 16 oktober 2006, besloten. 
 

18. Behandeling najaarsnota 2006 
 
De voorzitter vraagt of de raad kan instemmen met het besluit “De najaarsnota vast te 
stellen en akkoord te gaan met de concrete voorstellen genoemd onder 1 t/m 6.  
 
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester 
en wethouders besloten.  
 

19. Vaststellen Begroting 2007 
 
De voorzitter heeft aan het begin van de vergadering al aangegeven, dat op 
28 november met de raad van gedachten wordt gewisseld over de motie inzake de 
OZB. 
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De heer Kloos is van mening dat hij in de vorige vergadering al voldoende over dit 
onderwerp heeft gezegd. Ook over de riolering en het doorschuiven van het 
straatvegen. De media moeten wat beter luisteren, want de motie van Leefbaar 
Tynaarlo was wel aangenomen. Dit stond in de media anders. Het college heeft 
aangegeven dat de motie is verwerkt, maar de heer Kloos heeft hier geen bewijzen van 
gezien. In die zin zet spreker er grote vraagtekens bij. Hierom en mede vanwege de 
andere punten die hij al in de vorige vergadering naar voren heeft gebracht, kan hij niet 
met de Begroting 2007 akkoord gaan. 
 
De heer Kremers deelt mee dat het CDA akkoord gaat met de Begroting, met de 
opmerking dat de fractie niet akkoord gaat met de 10% verhoging van de 
begraafrechten.  
 
De voorzitter stelt vast dat dit laatste ook voor de ChristenUnie geldt.  
 
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming en met in achtneming van de tegenstem 
van Leefbaar Tynaarlo en de opmerkingen die door de overige fracties zijn gemaakt, 
conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.  
 

7. Milieujaarprogramma 2007 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vindt het niet nodig dat het ontwerp 
milieujaarprogramma ter visie wordt gelegd. Het wordt vastgesteld door de raad en het 
hoort bij de Begroting. Het is aardig om het voor inspraak ter visie te leggen, maar het 
hoeft helemaal niet.  
 
De voorzitter vraagt aan de wethouder of het nodig is om het ontwerp 
milieujaarprogramma voor inspraak ter visie te leggen. 
 
Wethouder Assies antwoordt dat het niet nodig is. 
 
De voorzitter vraagt of de raad het er mee eens is om het niet voor inspraak ter visie te 
leggen, maar wel in te stemmen met het ontwerp milieujaarprogramma 2007. Hij 
constateert dat de raad het hier mee eens is. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman hoopt dat de raad het volgend jaar het 
milieujaarprogramma vóór de Begroting krijgt. Het is namelijk aan elkaar gekoppeld.  
 
Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester 
en wethouders d.d. 14 november 2006 besloten, met de opmerking dat het ontwerp 
milieujaarprogramma 2007 niet voor inspraak ter visie zal worden gelegd.  
 

10. Nota misbruik en oneigenlijk gebruik 
 
In verband met de tijd wordt besloten agendapunt 10 te verplaatsen naar de 
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vergadering van 28 november 2006. 
 

11. Uitbreiding begraafplaats De Walakkers Zuidlaren 
 
In verband met de tijd wordt besloten agendapunt 11 te verplaatsen naar de 
vergadering van 28 november 2006. 
 

12. Waterplan Tynaarlo 
 
In verband met de tijd wordt besloten agendapunt 12 te verplaatsen naar de 
vergadering van 28 november 2006. 
 
 

13. Begrotingswijzigingen 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft geprobeerd de ambtenaar die over de 
wegensituatie gaat, te benaderen. Deze was niet aanwezig. Daarom verzoekt mevrouw 
Van den Berg dit agendapunt ook te verdagen naar de volgende keer omdat zij 
helemaal niets van het verhaal heeft begrepen. Volgens spreekster hebben meer 
mensen er niets van begrepen. 
 
De heer Van Mombergen snapt wel hoe het zit. Maar de vraag is of de raad het er mee 
eens is dat het zo verloopt. Er lagen afspraken. Worden deze afspraken wel 
nagekomen? Misschien kan er in de raad over de consequenties gediscussieerd 
worden. 
 
De voorzitter vraagt of er nog woordmeldingen zijn voor het agendapunt “Uitbreiding 
begraafplaats De Walakkers in Zuidlaren”. Dit is niet het geval. Hij constateert dat er 
voor wat betreft de begrotingswijziging “uitbreiding begraafplaats de Walakker 
Zuidlaren” conform het voorstel d.d. 14 november 2006, van burgemeester en 
wethouder wordt besloten. 
 
Hij geeft aan dat het besluit over de begrotingswijziging “Wegenonderhoudsprogramma” 
wordt genomen, nadat de raad over dit onderwerp heeft gesproken. Zo simpel is het.  
 
De heer Van Mombergen vraagt van welk agendapunt het wegenonderhouds-
programma deel uitmaakte. 
 
De voorzitter antwoordt dat het deel uitmaakte van de Voorjaarsnota 2004. Het is een 
oud punt, dat nu is afgehandeld.  
 
De heer Van Mombergen zegt dat is afgesproken dat het aanbestedingsvoordeel wordt 
ingezet voor het onderhoud van de wegen. De fractie is er van uitgegaan dat, als er een 
ton overblijft, er dat jaar een ton extra aan de wegen wordt besteed. Het is niet de 
bedoeling dat het wordt verkapitaliseerd.  
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Mevrouw Van den Berg-Huisman stelt voor dat het college nog een toelichting geeft op 
de reikwijdte van dit gebeuren. Dan is het voor iedereen duidelijk. 
 
De voorzitter zegt toe dat de raad hierover een brief kan verwachten. Het besluit over 
de begrotingswijziging “Wegenonderhoudsprogramma” wordt verdaagd naar de 
vergadering van 28 november. 2006.   
 

14. Informatie uit het college /namens het college 
 
Er worden geen opmerkingen gemaakt. 
 

15. Ingekomen stukken 
 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
 

16. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
 
De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 
 

17. Gemeenschappelijke Regelingen 
 
De voorzitter deelt mee dat dit onderwerp terug komt op de agenda van 12 december.  
 

20. Sluiting 
 
De voorzitter sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering om 21.45 uur.

 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van.  
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 
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