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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Tynaarlo, gehouden op dinsdag 3 oktober 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, A J. Buring, 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,  
G. Pieters, R. Prins,  O.D. Rietkerk, J.L. Stel, J. Talens en mevrouw T. Terwal - Arends. 
 
De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer 
 
Afwezig : de heren P. van Es en P.A. van Mombergen en  

mevrouw R.R.M. Zuiker  
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 de gemeente Tynaarlo en heet alle 
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.  
 
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Zuiker, de heren Van Mombergen 
en Van Es. 
 
De heer Meerman heeft een leuke mededeling. Het collega raadslid Renate Zuiker is 
afgelopen vrijdag bevallen van een dochter, vijf pond zwaar en ze heet Joyce. Moeder 
en dochter maken het goed.  
 
De voorzitter is blij dat de fractie van GroenLinks weer is uitgebreid. Hieraan zal 
natuurlijk aandacht worden geschonken. 
 

2. Spreekrecht
 
De heer Delsman van de Werkgroep Bezorgd Vries neemt aan dat de raadsleden de 
brief van de Werkgroep Bezorgd Vries hebben gekregen waarin de werkgroep op een 
relativerende toon haar ernstige bezwaren heeft geuit. Het belangrijkste bezwaar betreft 
de omvang van de uitbreiding van Vries. De werkgroep richt zich op Vries. De rest van 
de gemeente heeft wel de aandacht maar niet voor de werkgroep. De omvang van de 
uitbreiding vindt de werkgroep te groot. Een ander punt is dat de werkgroep van mening 
is, dat de locatie van de uitbreiding op een plek is, die zich daar niet voor leent. De 
omvang van de uitbreiding is te groot. Het is een groei van eenderde van de bevolking 
van Vries die daaruit voort kan vloeien. De werkgroep vindt dat zoiets niet in één keer 
moet plaatsvinden. De werkgroep vindt dat het stapsgewijs moet gebeuren. Men moet 
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er stapsgewijs achter komen of een dorp het goed aan kan. Dit betekent dat in een 
structuurplan wordt aangegeven wat de maximale bouw voor een bepaalde periode zal 
zijn. Vervolgens is er een goedkeuringsprocedure, die aangeeft met hoeveel dat 
maximum aantal naar beneden of naar boven kan worden bijgesteld. Voor wat betreft 
de locatie is de werkgroep van mening dat de plek waar gebouwd gaat worden, voor 
een groot deel een landschappelijk aantrekkelijk terrein is. Bovendien is het een 
aantrekkelijk wandelgebied voor een groot deel van Vries-Oost. De werkgroep is van 
mening dat hier helemaal niet gebouwd kan worden. Zeker niet in de aantallen die nu 
zijn voorzien: 520 woningen. Ook al komt er een heel zorgvuldig landschapsplan, dan 
zullen hoogstens de houtwallen en de bosjes in stand blijven. Het zal een mooie groene 
wijk worden. maar het is natuurlijk niet te vergelijken met het mooie landschappelijke 
wandelgebied wat er nu ligt. Het is uniek omdat het zo goed toegankelijk is voor een 
groot deel van de bewoners van Vries. Het hangt natuurlijk ook samen met de omvang. 
Als de omvang van de uitbreiding minder groot is, zal ook de mogelijkheid veel groter 
zijn om een locatie of een invulling te kiezen, ook van het gebied Vries-Oost, waarbij het 
landschappelijk aantrekkelijke natuurgebied in stand zal blijven. De heer Delsman is niet 
ingegaan op allerlei details, maar hij vermoedt dat alle argumenten bij de raad 
genoegzaam bekend zijn.  
 
De heer Penning uit Tynaarlo heeft een brief aan de raad en het college van 
burgemeester en wethouders gestuurd. Hij neemt aan dat alles voor iedereen duidelijk 
is. Als toelichting wil hij nog wel opmerken dat hij zich door de gemeente benadeeld 
voelt. Destijds kocht hij bouwterrein en toen is hem beloofd dat er naast hem niet zou 
worden gebouwd. Alle bouwterreinen waren verkocht. Nu ineens komt er een 
voorkeursrecht om de hoek kijken. Hij vindt dat vreemd. De heer Penning heeft zijn 
woning zodanig geplaatst dat hij een mooi uitzicht heeft. Nu krijgt hij hekken voor de 
deur. In zijn ogen komt dit neer op oplichting.  
 
De voorzitter zegt dat in de brief en de situatieschets van de heer Penning de situatie 
goed is verwoord. Nu heeft hij nog benadrukt waar het om gaat en aandacht gevraagd 
van de raadsleden. De voorzitter gaat er vanuit dat de vragen van de insprekers straks 
in de beantwoording zullen worden meegenomen.  
 

3. Structuurplan Tynaarlo 
 
De voorzitter geeft aan dat de behandeling van het structuurplan in twee etappes plaats 
vindt. Vandaag de eerste en tweede termijn van de raad en het college. Volgende week 
een afsluitende derde termijn met het eventueel indienen van moties en het stemmen. 
Er hebben zich twee insprekers gemeld. Zij zullen kort en bondig hun bijdrage doen. 
 
De heer Hoogenboom van de Christen Unie is blij dat er nu, na een aantal jaar echt een 
structuurnota zal worden vastgesteld. Het is een goede zaak. De status van de 
structuurnota is het verstrekpunt voor de ruimtelijke en landschappelijke opgaven. Dat is 
duidelijk. Niet meer en niet minder. De definitieve keuzes over de invulling naar 
aanleiding van het structuurplan zullen de komende jaren gaan volgen, in onder andere 
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bestemmingsplannen. Spreker acht de nota zeer waardevol met heel veel goede en ter 
zake doende informatie. De landschappelijke kwaliteit staat hoog in het vaandel en dit is 
terecht. De Groene Long is in de stukken en ook in de reacties een dikwijls 
terugkerende term, in veel verbanden overigens. Wat de Christen Unie betreft gaat het 
over leven, wonen en werken. In de context van het structuurplan zullen keuzes 
gemaakt moeten worden voor al die behoeften. Over de structuurnota sprekend komt 
men al gauw bij de woningbouw terecht. Het college zet in de aanbiedingsbrief vragen 
bij het geplande aantal woningen in de planperiode tot 2020. Toch wordt er gesproken 
over een regionale taakstelling van 1600 woningen. De Christen Unie wil hier 
vooralsnog aan vasthouden. De heer Hoogenboom refereert hierbij ook aan de inbreng 
van de fractie bij het accommodatiebeleidsplan. In de structuurnota, met name de 
aanbiedingsbrief, opteert het college voor consolidatie. Consolidatie is naar het gevoel 
van de fractie toch wat achteruitgang en geen groei. De Christen Unie wil graag op 
verantwoorde wijze, vooral de drie grote kernen leefbaar houden, inclusief de gewenste 
voorzieningen. Bij het maken van keuzes wordt dan ook nuchterheid gevraagd. De visie 
van het college in het Manifest over de Zuid-Es in Zuidlaren vindt spreker in de nota niet 
terug. Hoe verhoudt zich het één tot het ander. Tenslotte graag iets over de Regiovisie 
en over afstemming met de omringende gemeenten over bijvoorbeeld het verkeer aan 
de zuidzijde van Groningen en eventuele plannen daarin. Eigenlijk mist hij dat 
onderwerp in de nota. Wel belangrijk naar de mening van de fractie. Ook gezien het 
toekomstige verkeer uit Ter Borch richting Groningen via het Transferium. Is hier geen 
sprake van een manco in de structuurnota?  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat wethouder Kosmeijer meermalen “een 
worsteling” zuchtte, tijdens de laatste informatieavonden over het structuurplan. Geen 
wonder als je deze rapporten allemaal ziet, die in de loop der tijden zijn geproduceerd. 
Een worsteling is het zeker, het tot stand komen van dit plan, dat gaat over de toekomst 
van de gemeente. Voor een belangrijk deel heeft dat worstelen ook te maken met de 
jaren dat dit plan bij een andere portefeuillehouder hoorde. Het is toch triest dat je als 
gemeente van anderen, met name van de provincie, moet horen dat je de eigen 
kernkwaliteiten namelijk, het landschap, de Groene Long, onvoldoende uit de verf laat 
komen. Want een zelfbewuste gemeente als Tynaarlo zou die kwaliteiten juist voorop 
moeten stellen. Het nieuwe college, dat deze erfenis kreeg, heeft in het manifest al 
aangegeven die kernkwaliteiten wel hoog in het vaandel te hebben. Hoewel nieuw? De 
huidige collegeleden deden al mee en waren ook verantwoordelijk voor het moeizame 
proces. Zij stonden er bij en keken ernaar. Toch valt het te prijzen dat dit college vol 
vaart, de groene duurzame handschoen heeft opgepakt. Die vaart was nodig. Dat 
moest ook wel in verband met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Dat leidde in een 
hete zomer tot een overhaast communicatietraject met bevolking en raad. De fractie 
vraagt zich af of dit plan inderdaad de toekomst biedt, die de Groene Long in ere houdt, 
zoals de meeste inwoners wensen. Geeft dit plan een weloverwogen afweging voor 
nieuwe ontwikkelingen? Eerst het begrip Groene Long. Een van de insprekers die de 
raad een mail stuurde, de heer Kruse, geeft op heldere wijze aan dat het begrip Groene 
Long op zeer vele manieren uitgelegd wordt. Op elke bladzijde weer anders, de ene 
keer alleen natuur, de andere keer agrarische gebied, soms alleen beekdalen. D66 
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vindt dat deze kernkwaliteit eenduidig benoemd moet worden. Voor ons, en voor de 
inwoners heeft de Groene Long betrekking op het gehele gebied van de gemeente. Als 
contrast voor de stedelijke gebieden van Groningen en Assen. Dat ís Tynaarlo, dat ís 
haar kwaliteit, dat is haar positie in de regiovisie. De kwaliteiten van landschap, 
cultuurhistorie, water, een beetje milieu, laten zien dat uitbreiding van de hoofdkernen 
Eelde, Zuidlaren en Vries eigenlijk bijna niet mogelijk is. Er zijn grenzen aan de groei. 
De fractie had verwacht en gehoopt dat de in kaart gebrachte kwaliteiten tot andere 
afwegingen en keuzes zouden leiden. Zoals in Vries-Oost. De draagkracht van het 
landschap zou bepalend moeten zijn. De rode contour wordt overschreden. Die is niet 
voor niets vastgesteld. De oude landschapselementen, de kwel, het beekdal van de 
Runsloot, het uitloopgebied van de bewoners etc. Maar wat ziet men als motivatie, ook 
door GS aangevoerd: de Regiovisie. Weegt die op tegen wat aangetast wordt? Neen! 
Het aangepaste structuurplan heeft weliswaar een groenblauwe duurzame waas 
gekregen door de bestaande kwaliteiten en randvoorwaarden te duiden en op de 
mogelijkheden in de toekomst te wijzen. Maar in feite is er aan de, al aangegeven 
locaties die in de eerdere plannen stonden, niets gewijzigd. Men staat met de rug tegen 
de muur. De taakstelling van de Regiovisie, het Woonplan blijven bepalend. In feite is 
twee en een half jaar geleden bij de vestiging van de WVG en de aangewezen locaties 
de beslissing al genomen. D66 heeft steeds vraagtekens gezet bij het getal van de 
Regiovisie en dientengevolge ook bij de kwantiteit van het Woonplan. Er moet niet 
worden vergeten dat aan Ter Borch ook al wordt voldaan. Al met al is er sprake van een 
hoge taakstelling. Meer dan 3000 woningen. Draagkracht van het landschap moet 
leidraad zijn. Het College geeft hier en daar aan dat de aantallen richtgetallen zijn. Is het 
college bereid tot een loskoppeling van de opgave van de Regiovisie en wat hier 
gerealiseerd kan worden? Veel wordt aangeduid met monitoren. Dit lijkt wel een 
toverwoord. Als de draagkracht van het landschap het aantal niet aankan, is het college 
dan bereid de taakstelling aan Assen over te doen? Verder heeft mevrouw Van den 
Berg nog een aantal vragen over locaties. Grote Veen is gewijzigd in Esweg Noord. 
Waarom is er sprake van een naamswijziging? Wat houdt de motivatie voor de 
herstructurering in? Graag uitleg hierover.  
Een aantal locaties blijkt niet meer onder de gemeentelijke regie te vallen. De fractie 
heeft wat vraagtekens bij de onderbouwing. Zoals bij de Drift in Eelde. De fractie vindt 
juist dat het landschappelijk interessant is. Het is immers een overgang van een rug 
naar een beekdal. Het college negeert ook dat het de plaats is van het historisch huis te 
Eelde. De onderhandelingen over locatie Nijdam zijn mislukt. Er is nu al meer dan 45 
jaar onzekerheid. Nu moet er een einde aan deze situatie komen. Geen woningbouw! 
Vriezerbrug wordt door de fractie als een vaag verhaal ervaren. De deur blijft eigenlijk 
wijd open staan. Gisteren is er in het kader van een excursie met het Drents Plateau 
een discussie geweest over bedrijventerreinen. Het zou kunnen betekenen dat Assen 
en Tynaarlo elkaar raken als Vries-Zuid wordt uitgebreid. Tenslotte de onderbouwing 
van de Oude Tolweg Noord en Zuid. Hoe zit dat in elkaar? Het college heeft het over 
een landschapsvisie voor een bepaald gebied, maar spreekster heeft begrepen dat er 
voor het hele gebied een landschapsplan zou worden gemaakt. Graag een reactie 
hierop.  
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De heer Kremers zegt dat er een structuurplan met een brede visie voorligt. Een 
structuurplan met een brede visie, kijkend naar de onderdelen wonen, werken, 
landschap, landbouw, water, groen, winkelbehoeften, infrastructuur enzovoorts. Het 
CDA kan zich vinden in de reden waarom dit structuurplan is gemaakt, de methodiek 
die is gebruikt en de uiteindelijke kaderstellende en initiërende rol van dit plan. Toch is 
het juist hierdoor een vlak plan geworden. Nergens wordt echt diep op ingegaan. 
Sommige onderdelen worden zelfs afgedaan met maar één of twee zinnen. Het nadeel 
daarvan is, dat er ontzettend veel vragen over blijven. Vragen over 
woningbouwaantallen, over bouwlocaties, over ontwikkeling van industrieterreinen, over 
ontwikkeling van landbouw, over locaties die geschikt zouden zijn om aan de natuur 
terug gegeven te worden. Het CDA zal daarom al die vragen dan ook maar stellen. Per 
slot van rekening is daar deze vergadering voor. Allereerst de landbouw. Onder punt 6.8 
op pagina 58 staat als uitgangspunt: “Het stimuleren van de kleinschalige economie 
door met name in het landelijk gebied vestigingsmogelijkheden te bieden voor 
hoogwaardige en schone bedrijven.” Het CDA zou hieraan graag toegevoegd zien de 
opmerking: “De ontwikkeling naar grootschalige landbouwbedrijven wordt door de 
gemeente niet geblokkeerd.” Reden hiervoor vindt het CDA in de redenering dat 
landbouwbedrijven per saldo vallen onder de categorie hoogwaardig en schoon, maar in 
toenemende mate slechts kunnen voortbestaan, door juist grootschalig in plaats van 
kleinschalig te worden. Vraag: Is het college bereidt deze toevoeging te vermelden? 
Deze vraag wordt extra ingegeven door het feit dat maar liefst 76,7% van ons 
grondgebied landbouwgebied is. Dan de genoemde economische ontwikkelingen op 
pagina 17 van het plan. Daar wordt gesproken over ruimtelijke ambities. Daarin worden 
ondermeer de Prins Bernardhoeve en bedrijventerreinen genoemd, maar er wordt ook 
gesproken ook over een economisch gezonde gemeente door sterke 
werkgelegenheidsclusters. Dit roept bij de fractie maar liefst drie vragen op: ten eerste, 
hoe ziet het college de ontwikkelingen rondom de Prins Bernardhoeve? Wat verstaat 
het college onder sterke werkgelegenheidsclusters en hoe ziet het college de 
ontwikkeling van bedrijventerreinen na 2010? De laatste vraag is extra ingegeven 
omdat in de voorbereiding op het stuk wordt gesteld dat het een plan is dat een 
geldigheid moet hebben tot 2015 á 2020. Alleen ten aanzien van bedrijventerreinen 
beperkt het college zich tot 2009. Bij economische ontwikkelingen hoort 
werkgelegenheid. Op pagina 38 wordt gewag gemaakt van het aantal werkzame 
personen bij het openbaar bestuur en overheid. Behalve politie en gemeente kan de 
heer Kremers zich zo geen andere overheid voor de geest halen in de gemeente 
Tynaarlo. De groei is echter nogal fors te noemen. In zeven jaar tijd is het aantal 
werkzame personen in deze sector van 218 naar maar liefst 663 personen gestegen. 
Vraag: Is dit een rekenfout of is hier een andere verklaring voor te vinden? Tenslotte 
over een andere belangrijke bron van werkgelegenheid in de gemeente, de 
gezondheids- en welzijnszorg. Vraag: Is het college bereid om een onderzoek te laten 
doen, bijvoorbeeld door HBO- of universitaire studenten naar vestigingswensen van 
bedrijven die zich juist in dit vakgebied willen manifesteren? 
Dan het item wonen. Zonder meer één van de meest besproken items van de laatste 
maanden. De heer Kremers kan zich nog het Woonplan herinneren en de discussies die 
hieruit voortvloeiden. Waar moest er gebouwd worden, waar kon er gebouwd worden en 
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hoeveel moet er dan gebouwd worden? Diverse getallen vlogen door de raadszaal. 
Actiegroepen waren present om tegen bepaalde aantallen en locaties in het geweer te 
komen. De discussies werden eigenlijk de kop ingedrukt met de opmerking dat niets al 
zeker was en dat een en ander nader uitgewerkt zou worden in het structuurplan. Dit 
plan dus. En wat leest men dan in de begeleidende brief van het college: “Wij 
benadrukken dat de aantallen te bouwen woningen richtgetallen zijn en dat het niet 
zeker is of deze binnen de planperiode tot 2020 ook daadwerkelijk gebouwd zullen 
worden. Wij zijn namelijk van mening dat definitieve keuzes hierover pas gemaakt 
kunnen worden op basis van nadere uitwerking van het structuurplan.” 
Opnieuw stuurt het college de bevolking daarmee met een kluitje in het riet. Opnieuw 
schuift het college beslissingen, die voor de bevolking een belangrijke waarde hebben 
voor zich uit. Het zou het college gesierd hebben om wel alle locaties aan te wijzen en 
duidelijke aantallen te noemen. Nu gaat het college in dit plan zwalken. De fractie heeft 
het totaal aan locaties en de daarbij horende aantallen woningen eens bij elkaar 
opgeteld. Het college wil de komende jaren 1600 woningen bouwen en noemt locaties 
voor in totaal 1140 woningen. Er is dus voor circa 460 woningen te kort aan locaties. 
Vraag: wanneer gaat het college de burgers duidelijkheid verschaffen over waar die 460 
woningen moeten komen? Om de 1600 woningen te bouwen dienen er gemiddeld, 
volgens de berekening van het college,105 woningen per jaar gebouwd te worden. 
Vraag: waar wil het college beginnen? In Vries-Oost kan op zijn vroegst over vier jaar 
begonnen worden. De hele procedure daarvoor moet nog worden opgestart. Zuid-Es in 
Zuidlaren is grotendeels vervallen vanwege de cultuur- en natuurhistorische waarde van 
dit gebied. Een typering die overigens net zo gemakkelijk kan opgaan voor Vries-Oost.  
Dan ontwikkelingen rondom centrumvoorzieningen. Op pagina 49 wordt melding 
gemaakt van een onderzoek in Eelde/Paterswolde en Vries. Uit dit onderzoek is volgens 
het college gebleken dat er een bescheiden marktruimte is voor groei, het meest nog in 
(precies) Zuidlaren. Dit lijkt een niet erg logische conclusie. Een onderzoek doen in 
Eelde/Paterswolde en Vries en dan een conclusie trekken over Zuidlaren. Op pagina 50 
wordt vervolgens melding gemaakt van verantwoorde uitbreidingsruimte van de 
winkelvloeroppervlakte in bijvoorbeeld Zuidlaren. Er is daarbij sprake van een mogelijke 
groei van 3900 m2. Vraag: Waar ligt dan deze ruimte? 
Dan toch nog even terug naar woningbouw. Op pagina 100 wordt gesteld, dat een 
verdere uitbreiding van Vriezerbrug in zuidelijke richting voorlopig evenmin wordt 
overwogen. Landschappelijke aspecten spelen daarbij een rol. Vraag: Waarom speelt 
dit gegeven hierbij wel een rol en niet bij bijvoorbeeld de discussie over Vries-Oost en 
weer wel voor Zuid Es? Dit lijkt op inconsequent beleid. Waarschijnlijk heeft de 
inspreker hierop gedoeld toen hij zich afvroeg waarom het wandelgebied van Vries-Oost 
niet gewoon wandelgebied kan blijven. De heer Delsman heeft dit zojuist gezegd. 
Tenslotte nog een opmerking richting GroenLinks. De fractie van de VVD had graag van 
GroenLinks gehoord hoe zij aankijken tegen het bouwen van 75 woningen op de Zuid-
Es, daar waar zij in verkiezingstijd de kiezer heeft beloofd dat op de Zuid Es in het 
geheel niet gebouwd zou worden. Er is zelfs nog een speciaal A4-tje gedrukt,  om de 
wijkbewoners dat nog eens extra op het hart te drukken. Tenslotte en dat moet dan ook 
maar het laatste zijn over woningbouw: Wat wordt bedoeld met een stedenbouwkundige 
afronding van enkele tientallen woningen aan de Hogeweg Oost in Zuidlaren? 

 

gemeente Tynaarlo 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 3 oktober 2006                                                                                                        blz. 7 

 
De heer Meerman zegt dat er vanavond niet voor de eerste keer over het structuurplan 
wordt gesproken. Er zijn al vele informatie- en discussieavonden geweest. Al die 
besprekingen hebben hun uitwerking niet gemist. Er ligt een voldragen structuurplan. 
Meer dan voorheen ligt het accent op de sterke kanten van onze gemeente. Het 
landschap met vele essen, cultuurlandschappen en natuurgebieden. Er is zo een 
duidelijke verbinding gelegd tussen het landschap en de toekomstige plannen. De 
versterking komt tot uiting in de investeringen in het landschap en het creëren van 
groenverbindingen tussen buitengebied en dorpsgroen. Landbouwers krijgen de ruimte 
voor nevenactiviteiten in combinatie met landschapsontwikkeling. In het structuurplan 
mist de fractie aandacht voor de biologische landbouw. In de ogen van GroenLinks 
heeft dit, in combinatie met het broodnodige beheer van onze landschap, een sterke 
band. Een pluim voor de aandacht voor de fiets. Er worden vele nieuwe fietspaden 
aangelegd. Voor de recreatie op de fiets worden waardevolle gebieden ontsloten. We 
missen in die zin de aandacht voor het school en woon-/werkverkeer per fiets. Dit is 
minstens zo belangrijk als het toeristische fietsverkeer. Tevreden is de fractie van 
GroenLinks met het voornemen om de Eelder- en Peizermaden af te sluiten voor 
autoverkeer. In praktijk wordt deze weg gebruikt als sluiproute naar Groningen. Het niet 
geringe fietsverkeer wordt hierdoor gehinderd. Het treffen van maatregelen sluit ook 
naadloos aan bij het uitgangspunt om verkeerssoorten zoveel mogelijk te scheiden. Het 
openbaar vervoer blijft een zorgenkind. Een netwerk van snelle busverbindingen tussen 
steden en dorpen kan niet verhullen, dat het openbaar vervoer op andere plekken is 
afgekalfd. Ook de tekst over het station in Tynaarlo, in het kader van Kolibri, is weinig 
hoopgevend. Ondanks de woorden: ‘Maar het laatste woord hierover is nog lang niet 
gezegd.’, lijkt het wel of het college hierin berust. Graag een toelichting. De eerder 
gekozen woningbouwlocaties zijn nu helder onderbouwd op basis van de onderleggers; 
de gekozen plaatsen waren kennelijk zo vreemd nog niet. De grotere zoekgebieden 
liggen op plekken met goede ontsluitingen. Er wordt rekening gehouden met de ruimte 
die in de toekomst kan ontstaan in de kernen door bijvoorbeeld een accommodatieplan. 
Op die manier wordt duidelijk gekozen voor inbreiden. GroenLinks is hiervan een groot 
voorstander. De aantallen te bouwen woningen staan niet meer voorop. Het is een 
prognose. Ook de aantallen per zoekgebied zijn indicaties en wat er werkelijk mogelijk 
is, zal afhangen van bijvoorbeeld de landschapsvisie en de uitwerking in 
bestemmingsplannen. Terecht zijn de aantallen niet meer hard. Er is geconstateerd dat 
de bevolkingsontwikkeling is gekanteld. Daar waar het plan nog spreekt van een 
toename van de bevolking is in de 1e helft van dit jaar al sprake van een krimp. Ook in 
de gemeente Tynaarlo. Een ontwikkeling die door onderzoeken al was voorspeld en 
naar het idee van de fractie van GroenLinks ook door zal zetten. In die zin is het 
monitoren van de woningbouwontwikkeling hier en in de regio van groot belang. De 
gemeente zal met gemak 1600 woningen kunnen verkopen. Daar gaat het echter niet 
om; het gaat om het aandeel te bouwen woningen in relatie tot het totaal in de regio. Als 
in de regio minder huizen worden gebouwd, dient ons aantal ook te verminderen. De 
GroenLinks fractie wenst meer duidelijkheid over hoe deze monitoring vorm gaat 
krijgen. Zijn hiervoor inmiddels afspraken gemaakt met de andere gemeenten? De 
GroenLinks fractie heeft kennis genomen van de momenten waarop de plannen globaal 
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in ontwikkeling worden genomen. In die opsomming heeft de heer Meerman de locatie 
Zuid Es gemist. Wanneer is de uitvoering van deze locatie gepland? Zoals op de kaart 
is aangegeven, zal aan de Noordzijde van de oude Tolweg niet meer gebouwd worden. 
De GroenLinks fractie wil graag horen, wanneer het bestemmingsplan van dit gebied 
weer aangepast wordt; van bestemming bouwen naar recreatie of landbouw of natuur. 
Daarnaast vraagt de fractie het college om bij de provincie een verzoek in te dienen om 
de rode contourlijn weer langs de oude Tolweg te leggen. In de richting van de heer 
Kremers wil de heer Meerman opmerken dat dit ook in het A4tje van GroenLinks is 
gezegd.  
 
De heer Kremers zegt dat hij het prima vindt dat de heer Meerman zich tot hem wendt, 
maar het is het CDA dat dit standpunt inneemt en niet de heer Kremers. 
 
De heer Meerman vervolgt zijn betoog. Een eye-opener uit de notitie is het Noord 
Willemskanaal, als een storende lijn. De fractie steunt het standpunt om dit ten goede te 
keren. Door het kanaal te overbruggen wordt de relatie tussen Vries en de Drentse Aa 
versterkt. Met name aan de Oostzijde van Vries kan door aanleg van landgoederen, de 
nieuwe woonlocatie versterkt worden. GroenLinks is in die zin dan ook benieuwd naar 
de integrale gebiedsvisie voor Vries-Oost. Ook de aanleg van een passantenhaven 
spreekt de fractie aan. De gemeente heeft de recreatie hoog in het vaandel staan. Een 
dergelijke ontwikkeling zou daarvoor een goede impuls zijn. Het structuurplan richt zich 
wat GroenLinks betreft nog te eenzijdig op bedrijventerreinen voor werkgelegenheid. De 
fractie zou graag een actieprogramma zien voor het stimuleren van kleine zelfstandigen, 
bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening, creatieve beroepen en adviseurs. Een 
zorgpunt bij de bedrijventerreinen is de Bloemenveiling in de Punt. De voorgestelde 
uitbreiding in noordelijke richting staat op gespannen voet met de ecologische 
verbindingszone daar. Het papier van de kaart is gewillig maar de blauwe pijl zit 
helemaal klem tussen het vliegveld en de uitbreiding van de veiling. Zijn hier geen 
creatievere oplossingen mogelijk? De fractie van GroenLinks mist op de kaart 
verkeerslawaai, de geluidseffecten van het vliegveld. Het vliegveld zelf is wel 
meegenomen maar de effecten daarvan niet. Graag een uitleg waarom deze effecten 
niet meegenomen zijn. 
  
De heer Kloos zegt dat het een prachtig boekwerkje is, maar was het niet handig 
geweest, als voor in het plan een definitiebepaling werd gegeven van alle begrippen. Dit 
voorkomt in de ogen van de heer Kloos spraakverwarring later. 
Bijvoorbeeld: wat wordt verstaan onder Groene long; recreatiewoning, wat is inbreiden 
enzovoorts. Graag zou de fractie dit voortaan in alle andere plannen toegevoegd zien. 
Dit stuk blijkt bij verschillende organisaties stof te doen opwaaien. Hun advies is: wijs dit 
plan af. Als motivering en onderbouwing worden uiteenlopende redenen gegeven. Een 
punt vindt je terug bij de bezwaarmakers. Het stuk dat voor ons ligt spreekt niet meer 
over aantallen, maar over nader uit te werken landschap, wonen, werken, 
voorzieningen, natuur en recreatie. Met andere woorden de mogelijkheid om industrie te 
vestigen ten zuiden van de Vriezerbrug en woningbouw op de Zuid Es te Zuidlaren en 
Vries-Oost en Zuid blijft gehandhaafd. Er zijn verschillende zienswijzen en ingediende 
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bezwaarschriften zijn van tafel geveegd en hiermee is de weg opengehouden t.z.t. de 
forse aantallen woningen alsnog te realiseren. Een en ander wordt afgedekt als zou 
men zich dienen te houden aan het aantal woningen voortvloeiend uit de regiovisie. Dat 
de fractie nog steeds de illusie had dat de gedane toezeggingen van voor de 
raadsverkiezingen zouden worden nageleefd, heeft de heer Kloos toen afgedaan als 
dagdromen tegen beter weten in. Natuurlijk, de kiezers hadden massaal op grond van 
toezeggingen hun keuze gedaan in het stemhokje. Dat nu een en ander dreigt te 
worden vergeten, noemt spreker volksverlakkerij. Het geeft wederom de 
onbetrouwbaarheid aan van de landelijke politieke stromingen. Dat verschillende 
organisaties de raad hebben benaderd, heeft hem toch verbaasd. Zeker gezien de 
bijeenkomst in het Sprookjeshof. De opkomst was minimaal te noemen. Een enkel 
individu dat uit eigen belang aanwezig was en, het zij gezegd, een delegatie van 
inwoners uit het dorp Tynaarlo. Grote afwezigen waren de organisaties die nu middels 
brieven de raad oproepen tegen dit concept structuurplan te stemmen. Als eerste 
reactie heeft de heer Kloos hen geantwoord dat men te laat is. Een harde campagne is 
uitgebleven en dit is, op wat door verschillende politieke partijen is beloofd, in de 
stemhokjes tot uitdrukking gebracht. Verschillende mensen denken achteraf daar nu 
anders over en voelen zich belazerd en zien aankomen dat niet naar hen zal worden 
geluisterd. Deze raadsvergadering, kan dan worden gezien als een ronde tafel gesprek 
dan wel bezigheidstherapie waar bezwaarmakers twee minuten hun zegje hebben 
kunnen doen. De fracties zullen er allemaal wel wat van vinden, inclusief Leefbaar 
Tynaarlo. Eén en ander zal wat gesputter opleveren, maar het concept structuurplan zal 
niet veranderen. Volgende week nog wat vuurwerk middels moties en amendementen, 
maar deze zullen door de coalitie worden verworpen. Dit op de toezegging van het 
college dat de bezwaarmakers te vroeg zijn geweest of nog alle gelegenheid zullen 
krijgen bezwaar aan te tekenen.  
 
De heer Kremers vraagt of dit een verwachting is op grond van ervaring die de heer 
Kloos heeft opgedaan of gooit de heer Kloos de handdoek al in de ring?  
 
De heer Kloos zegt dat de heer Kremers zijn verhaal moet afwachten. Hij vervolgt zijn 
betoog. Dit verhaal heeft de fractie al vaker gehoord en is meestel gebleken een farce 
te zijn. Het was toch de grote meerderheid van deze raad die op 12 september voor 
Vries-Oost woningbouw heeft bepaald, dat het zal vallen onder het kopje innovatief 
duurzaam bouwen. Tevens valt de zuidkant van de Vriezerbrug onder het kopje Vries-
Oost. In zowel het collegeprogramma en begroting 2007 geeft het college al een 
denkrichting aan. Dat betekent simpel gezegd dat op termijn de asfaltdraaiers in 
werking worden gesteld en de ongebreidelde woningbouw (bouw voor de beter 
gesitueerden uit Assen en Groningen) vorm zal krijgen. De Zuid-Es in Zuidlaren, Vries-
Oost en Zuid zullen worden volgebouwd. Hier telt, te laat in actie gekomen ondanks dat 
hiervoor is gewaarschuwd. De verkiezingen zijn geweest, en men heeft zelf een keuze 
gemaakt en zal er mee moeten leven. De kiezers hebben gesproken. Men kiest voor 
beton en asfalt. Jammer, want het had zo mooi kunnen zijn. Dat bezwaarmakers een en 
ander verwoorden als dat het college een louche bedrijf is, dat probeert zoveel mogelijk 
bouwkavels te verkopen met maar een doel: geld verdienen, klinkt hard maar wordt wel 
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zo ervaren door veel inwoners van Tynaarlo 
 
Ondanks het negatieve gevoel achter de feiten aan te lopen, wil de fractie van Leefbaar 
Tynaarlo toch trachten om een en ander, daar waar de Groene Long centraal dient te 
staan, bij te sturen. De heer Kloos wil beginnen met het gebied in en om Vries. 
Allereerst wil hij hier zeggen dat dit, gezien de vele locaties in de kern van Vries vele 
seniorenwoningen zal opleveren. Spreker noemt de locatie gereformeerde kerk, de 
Westerstraat (gemeentewerf) bibliotheek, LHNO terrein, Bosje van Slart en de 
voormalige zuivelfabriek. Er van uitgaande dat hier seniorenwoningen, zowel voor huur 
als verkoop zullen worden gerealiseerd en voor de eigen bevolking, spreek je minimaal 
over 150 woningen. Er komen dan ook 150 woningen weer vrij en die zijn weer 
beschikbaar voor de natuurlijke aanwas van de gemeente Tynaarlo. Visie betekent 
verder kijken dan je neus lang is en betekent inspelen op de werkelijke behoefte voor 
wat betreft woningbouw. De ruimte in Nederland wordt vanaf 2020 minder schaars. Dat 
komt doordat de bevolking dan minder snel groeit en de voortdurend groeiende 
behoefte aan wonen, werken en mobiliteit afneemt. 
De afname van de bevolkingsgroei levert ruimte op voor andere bestemmingen, zoals 
natuur en recreatie. De beleidsmakers moeten dan rekening houden met een mogelijke 
krimp van de bevolking, en voorkomen dat onnodig veel snelwegen, woningen en 
bedrijventerreinen worden aangelegd. Het aanzien van een plattelandsgemeente als 
Tynaarlo zal veranderen door minder, maar grootschalige agrarische bedrijven. 
Stedelingen uit Groningen en Assen zullen onze gemeente gebruiken voor onder meer 
recreatie. Hier dient men dan ook op te investeren en het beleid op af te stemmen, om 
daarmee ook over 30 jaar het certificaat van Groene Long tussen Assen en Groningen 
te kunnen behouden. Vasthouden aan achterhaalde cijfers zou betekenen dat men niet 
openstaat voor de realiteit op langere termijn. 
Denkende in deze richting wil de fractie het concept structuurplan dan ook benaderen. 
Dat betekent dat Leefbaar Tynaarlo graag wil bepleiten om voor het gebied de 
Vriezerbrug Zuid het woordje, “werken” te verwijderen. Alleen de aanduiding recreatie 
en natuur heeft de voorkeur en strookt met wat eerder een meerderheid van de raad 
heeft aangegeven. 
 
De voorzitter verzoekt de heer Kloos zijn betoog af te ronden. 
 
De heer Kloos zegt dat het hier een zeer belangrijke zaak betreft en behoudt zich het 
recht voor om zijn betoog af te maken. 
 
De voorzitter antwoordt dat hij natuurlijk wel het recht heeft. Echter de raad heeft met 
elkaar een afspraak gemaakt. Er is afgesproken een bepaalde spreektijd te hanteren. 
Elke fractie houdt zich daar tot nu toe aan. Als de heer Kloos zich het recht voorbehoudt 
om een kwartier te praten, dan vindt de voorzitter dit niet collegiaal ten opzichte van de 
andere fracties. 
 
De heer Kloos constateert dat de voorzitter eigenlijk zegt dat de inbreng van Leefbaar 
Tynaarlo naar de prullenbak kan worden verwezen. 
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De voorzitter geeft aan dat de verantwoordelijkheid bij de fractie zelf ligt. Als Leefbaar 
Tynaarlo het niet eens is met de afgesproken spreektijd, had de fractie bezwaar moeten 
maken. De heer Kloos krijgt van de voorzitter nog twee minuten om zijn betoog af te 
maken.  
 
De heer Kloos vervolgt zijn betoog. Met betrekking tot Vries-Oost is Leefbaar Tynaarlo  
verrast, dat de jaren geleden voorgestelde realisatie van een jachthaven aan het Noord 
Willemskanaal, plotsklaps weer opduikt. Leefbaar Tynaarlo is hier altijd al voorstander 
van geweest en aangezien recreatie in de gemeente Tynaarlo nummer één is in het 
kader van werkgelegenheid, is het de moeite waard om dit snel uit te werken en te 
realiseren. Het gebied tussen Nieuwe Stukken en het Noord Willemskanaal zou hier 
prima geschikt voor zijn en zelfs de mogelijkheid van wonen op het water zou hierin 
kunnen worden meegenomen. 
In het gebied ten westen van dit gebied wil de fractie geen aantasting van de 
sportvoorzieningen zoals bij de ijsbaan, zwembad en tennis- en voetbalvelden en 
sporthal. Deze liggen centraal in het woongebied en zijn juist voor kinderen veilig te 
bereiken. Tevens wil de fractie het gebied behouden als uitloopgebied voor recreatieve 
doeleinden. Tynaarlo: dit dorp is op aandringen van Dorpsbelangen 75 woningen 
toegezegd. Tijdens de laatste presentatie van het structuurplan in Sprookjeshof te 
Zuidlaren bleken echter verschillende inwoners van Tynaarlo daar toch problemen mee 
te hebben. De verkeersontsluiting was een van de aangedragen knelpunten. Te 
overwegen is om bij realisering van de 75 woningen, er voor te kiezen om een 40-tal 
woningen te situeren op de voetbalvelden aan de noordkant van Tynaarlo. Deze 
voetbalvelden zouden dan naar de zuidkant van Tynaarlo kunnen worden verplaatst. 
Hiermee is definitief het gevaar voor overstekende kinderen en het parkeerprobleem 
daar opgelost. Financieel kan de verplaatsing gedeeltelijk dan wel geheel worden 
afgedekt door verkoop van deze gronden. Ook zou hiermee de verkeersontsluiting 
vanaf Loopstukken minder zwaar drukken op deze leefgemeenschap. 
 
Mevrouw Terwal interrumpeert en zegt dat zij uit het betoog van Leefbaar Tynaarlo 
begrijpt dat deze fractie al bezig is met de invulling. Maar de invulling komt in een later 
stadium nog breed aan bod. Het is jammer dat de heer Kloos dit nu al allemaal aan de 
orde stelt. Zij denkt dat dit vanavond niet aan de orde is. 
 
De heer Kloos kijkt hier heel anders tegenaan. Hij spreekt over de invulling van 
bepaalde locaties.  
 
Mevrouw Terwal herhaalt dat dit nu nog niet aan de orde is. 
 
De heer Kloos geeft aan het hiermee niet eens te zijn. 
 
De voorzitter verzoekt de heer Kloos zijn betoog af te ronden. 
 
De heer Kloos geeft aan dat hij alleen nog een paar opmerkingen over 
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Eelde/Paterswolde heeft. Locatie Nijdam: de Drift is wat de fractie betreft akkoord. De 
fractie zou ook met de Esweg-noord akkoord kunnen gaan, maar dan moet wel de 
ecologische verbindingszone aan de noordzijde van het vliegveld er in mee worden 
genomen. Nieuwe akkers: het verhaal klinkt goed. De woningen en multifunctioneel 
centrum zijn prima maar men zou geen winkels moeten willen bouwen. Wel is de vraag 
hoe het college het voor elkaar krijgt, dit alles in dat gebied te krijgen. Buiten het gebied 
van Tienelswolde in Zuidlaren zijn we geen voorstander van hoogbouw in de gebieden 
waar we woningbouw geen probleem vinden. Voor die locaties die op de structuurkaart 
zijn aangegeven voor mogelijke woningbouw en niet door de fractie zijn genoemd, heeft 
de fractie geen bezwaar hier invulling aan te geven. 
 
Mevrouw Terwal-Arends wil haar complimenten maken over het herziene structuurplan, 
waar het groen ruimschoots aan bod komt. Het is een helder en leesbaar stuk. Eerst wil 
zijn reageren op de vorige sprekers. GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo spraken over 
krimp. Toevallig heeft zij deze week in de media gehoord dat er misschien wel sprake is 
van krimp, maar dat de mensen steeds langer zelfstandig blijven wonen. De 
eenpersoons huishoudens blijven ook steeds langer alleen. Dus dat legt ook weer 
beslag op de woningen. Het structuurplan is een onderwerp dat duidelijk leeft onder de 
bevolking. Dit blijkt wel uit de grote opkomst bij de discussieavonden en uit de vele 
zienswijzen. Immers de ruimtelijk keuzes voor de komende 15 jaar worden in dit 
structuurplan vastgelegd. Veel van de reacties en zienswijzen op het plan gaan in op 
het behoud van het waardevolle landschap waarin wij met z’n allen mogen leven. Dit 
structuurplan is geen blauwdruk voor de komende 15 jaar. De werkelijke ontwikkelingen 
zullen bewaakt moeten worden. Gemeentebelangen wil dan ook niet bouwen om te 
bouwen. Gistermiddag was er een spreker van L&V, een rijksadviseur en die had een 
mooi woord: “slow region”, dat spreekster zeer aansprak. Gemeentebelangen is ook 
van mening dat de kernkwaliteit van het landschap onvoldoende uit de verf kwam in het 
voorontwerp structuurplan. Het college geeft aan een apart hoofdstuk landschapsvisie 
aan het structuurplan toe te willen voegen. De fractie van Gemeentebelangen vindt het 
jammer dat voor het indienen van het structuurplan geen landschapsvisie is ontwikkeld 
dat leidend kan zijn voor dit structuurplan. De meeste mensen houden van een 
landschap waaraan een eeuwenoude historie kan worden afgelezen. Wat er afbreuk 
aan doet, wordt verstorend genoemd. Die verstoring bestaat niet alleen uit 
bedrijventerreinen maar ook uit windmolens, zendmasten en recreatieterreinen, 
boerderijen verbouwd tot boerderettes enzovoorts. De plattelandsbevolking bestaat niet 
meer uit boeren maar uit een burgerbevolking die iets anders is gaan doen dan het land 
bewerken. Het CDA sprak daar ook al over. Is het beeld dat er bestaat van het 
platteland, niet een achterhaald ideaal beeld. Mensen blijven geloven in oude idealen 
en men vergeet hoe het beter zou kunnen. Bouwen in het landschap is per definitie niet 
slecht. Men ontkomt er niet aan dat het landschap ruimte moet maken voor wonen, 
water, recreatie en nieuwe natuur. Waar gaat het om? Men moet het lef en de moed 
hebben om het eens anders te doen. Wat de voorgestelde locatie betreft beperkt het 
structuurplan zich tot het aanduiden van vlekken waar toekomstige uitbreiding kan 
plaatsvinden. Alle locaties die in de toekomst ontwikkeld gaan worden moeten aan de 
randvoorwaarden worden getoetst. Verder wil Gemeentebelangen nog ingaan op de 
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volgende locaties: locatie Nijdam: men heeft kunnen lezen dat de boerderij inmiddels is 
verkocht. De fractie vraagt zich af waarom de gemeente niet, desnoods in 
samenwerking met de woningbouwstichting, dit pand heeft aangekocht. Is hier nu nog 
wel van enige ontwikkeling sprake? De fractie van Gemeentebelangen vindt dit een 
gemiste kans. Zuid-Es. Het plangebied Zuid-Es is beperkt. Voor Zuidlaren bestaat er 
een taakstelling voor het bedienen van knelgroepen zoals starters, jonge gezinnen en in 
mindere mate de ouderen. Gemeentebelangen is benieuwd hoe het college deze 
problemen oplost bij een inkrimping van dit gebied. De Vriezerbrug: deze locatie vraagt 
om een zorgvuldige aanpak. Het bedrijventerrein is onlangs aangewezen als lelijkste 
plek van Drenthe. Dat is jammer. Gemeentebelangen vindt dat men bij een volgende 
uitbreiding erg terughoudend moet zijn. Andere locaties hebben in principe de 
goedkeuring van de fractie.  
 
De heer Stel zegt dat het structuurplan een uitgebreide nota is, waaruit hij op 
hoofdlijnen een aantal onderwerpen naar voren wil brengen. Ondanks dat het een 
uitgebreide nota is, is het toch verrassend hoe verschillend men zo’n nota kan lezen. Na 
een lange periode van voorbereiding is vanavond het structuurplan aan de orde als 
voorbereiding op de finale besluitvorming op 10 oktober. In 2003 was de start met de 
startnotitie, in 2004 de discussienota, in 2005 de inspraak en discussienota. Daarmee is 
een heel uitgebreid en uitvoering traject van voorbereiding geweest. Dit in tegenstelling 
tot wat de heer Kloos in zijn bijdrage noemde. In het begin heeft dat nogal wat rumoer 
gegeven, maar de acceptatie bij de bevolking is gaande de rit, naar de waarneming van 
de fractie duidelijk toegenomen. Het fundament is daarvoor in belangrijke mate gelegd 
in de vorige collegeperiode. Naar aanleiding van de reacties is de landschappelijke 
onderbouwing aan het structuurplan toegevoegd, maar het fundament van het 
structuurplan is hierdoor niet veranderd, alleen versterkt. Ook de woningbouwlocaties 
zijn niet gewijzigd door de landschappelijke onderbouwing.  
De afspraken die gemaakt zijn met de partners in de regiovisie Groningen-Assen  
hebben onder andere als basis gediend voor dit structuurplan. Spreker doelt hierbij op 
de woningbouwopgave van 1600 woningen plus de lopende projecten zoals Ter Borch 
en andere lopende projecten, in totaal 1540 woningen. Het is dan ook logisch dat de 
provincie, die deel uitmaakt van de regiovisie, bereid is om de rode contouren aan te 
passen om op de aangewezen woningbouw locaties ook daadwerkelijk te kunnen 
bouwen. Uiteraard zijn dit de maximum aantallen tot 2010. De markt is hierin sturend of 
deze aantallen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden voor 2020. Als de Regiovisie de 
aantallen naar beneden bijstelt, moet dit voor Tynaarlo evenredig gebeuren. De VVD 
fractie hecht veel waarde aan een goede landschappelijke inpassing van de nieuw aan 
te leggen woonwijken en zal dit proces ook nauwlettend volgen. Tijdens de vorige 
collegeperiode zijn er slechts op zeer beperkte schaal woningen gebouwd, ondanks dat 
er wel behoefte was en nog steeds is, aan woningen. De heer Stel hoopt dat de huidige 
wethouder van ruimtelijke ordening op korte termijn de titel bouwpaus kan ontvangen, 
maar hij is daar niet gerust op. De locatie, waar al een woonbestemming op ligt, Zuid-Es 
noord, is als gevolg van de verkiezingsuitslag gesneuveld. Dit betekent dat op de 
huidige aangewezen locaties een bestemmingsplanwijziging moet plaatsvinden. Gelet 
op het lange traject dat hiermee gemoeid gaat, verwacht spreker dat er de komende 
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drieënhalf jaar niet veel gebouwd gaat worden, terwijl er wel een dringende behoefte is 
aan woningen voor starters, jonge gezinnen en senioren. Veel inspraakreacties gaan 
over de Groene Long. Ondanks de woningbouwopgave blijft Tynaarlo een groene 
gemeente. De tabel op blz 35 geeft dit duidelijk aan. Slechts 12 % van de grond is in 
gebruik voor verkeer, bebouwing en voor recreatie. Er blijft dus nog 88 % over voor het 
agrarisch cultuurlandschap, bos, natuur en water, waarmee spreker wil aangeven dat 
ondanks de woningbouwopgave. Tynaarlo ook in de toekomst een groene gemeente 
blijft. 
De VVD is bijzonder verheugd over het aantal mensen dat werkzaam is binnen de 
gemeente Tynaarlo. De cijfers over arbeidsgroei op bladzijde 39 geven dit duidelijk aan. 
Werken in de eigen gemeente biedt veel voordelen, onder andere weinig woon-
werkverkeer en het is goed voor de economie in onze gemeente. Groeiruimte voor 
bedrijven blijft, naar de mening van de VVD, een belangrijk aandachtspunt. Ook voor 
het landelijk gebied liggen hier kansen. Aandachtspunt blijft hier natuurlijk wel dat het 
geen beperking mag opleveren voor de gebieden waar landbouw het primaat heeft. Als 
voorbeeld noemt de heer Stel zijn eigen dorp Bunne, waar prachtig verbouwde 
boerderijen en prachtige moderne bedrijven zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit van het dorp. Dit structuurplan bevestigt dat wonen, werken, recreëren en een 
groene gemeente prima samen gaan. Daarmee is recht gedaan aan een van de 
onderleggers van het plan, namelijk het in samenspraak met het bedrijfsleven tot stand 
gekomen Economisch Beleidsplan. Tot slot concludeert de VVD-fractie dat dit 
structuurplan een goede basis is voor de verdere uitwerking van dit plan in concrete 
bestemmingsplannen. De heer Stel heeft in zijn bijdrage de meeste ontvangen brieven 
meegenomen in de beantwoording. Datzelfde geldt voor Bezorgd Vries, die om een 
mondelinge toelichting heeft gevraagd. Voor wat betreft de heer Penning, denkt de heer 
Stel dat het goed is als het college aangeeft of de heer Penning de gang van zaken 
goed heeft verwoord. Wellicht is er in de communicatie iets niet goed gegaan. Spreker 
is daarom zeer benieuwd naar het antwoord van het college. 
 
De heer Kalk wil een aantal opmerkingen van gedetailleerde aard bewaren voor de 
tweede termijn. Hij beperkt zich nu tot de hoofdlijnen van deze aangepaste 
structuurvisie. De fractie van de PvdA is er blij mee. Indertijd heeft de fractie bij een 
eerdere bespreking een bijdrage geleverd onder de titel “om de kwaliteit van de ruimte”. 
Nu is, naar aanleiding van de verkiezingen en het geschreven Manifest, een nieuwe 
versie voorgelegd. Daarbij is gebruik gemaakt van een onderbouwende 
landschapsvisie. Dat doet in feite een structuurplan veel meer eer aan. Het gaat er om 
dat er hoofdstructuren worden aangegeven. Op basis daarvan kunnen gebiedsvisies en 
uiteindelijke bestemmingsplannen worden geschreven. Daarmee is het vervolgproces 
helder en kunnen te zijner tijd de verschillende locaties worden benoemd. De fractie van 
de PvdA heeft nog steeds dezelfde keuzes als het om de locaties gaat. Zowel van vóór 
als na de verkiezingen. De heer Kalk verwijst kortheidshalve naar de aanpassingen die 
eerder in het Manifest zijn doorgevoerd. Hij maakt één uitzondering daarop en wil er 
met nadruk op wijzen dat een uitbreiding van Vriezerbrug zuidwaarts voor de fractie op 
dit moment zeker niet acceptabel is. De fractie voelt zich hierin gesteund door de 
Provinciale Adviescommissie, die wijst op de capaciteit van het huidige terrein en het 
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gewenste accent op lokale invulling. De PvdA-fractie is wel blij met de aankondiging om 
instrumenten te zoeken voor de lokale invulling van het bestaande terrein.  
 
De heer Kremers hoort de heer Kalk zeggen dat de PvdA-fractie tegen uitbreiding van 
bedrijventerrein Vriezerbrug Zuid is. De oproep van het college om te kijken naar 
andere mogelijkheden wordt wel door de fractie ondersteund. Betekent dit dat de fractie 
van de PvdA ondersteunt dat er kleine bedrijventerreinen als puisten in het groene 
landschap worden geplaatst, terwijl Vriezerbrug als centraal punt kan worden gezien.  
 
De heer Kalk vraagt de heer Kremers nog maar even naar de rest van zijn betoog te 
luisteren. De heer Kremers heeft in zijn bijdrage al zoveel vraagjes gesteld. Maar 
hierdoor is het de heer Kalk helemaal niet duidelijk geworden wat de heer Kremers zelf 
wil. Dat terzijde. 
 
De heer Kremers geeft aan dat het stellen van vragen onderdeel is van het debat. 
 
De heer Kalk vervolgt zijn betoog en zegt dat de fractie van de PvdA, net als het PCO, 
zegt dat de capaciteit op het huidige terrein nog een aantal jaren genoeg perspectief 
biedt. Een nieuwe inzet om instrumenten te zoeken voor de lokale invulling juicht de 
fractie toe. De fractie wil ook graag bevestigen dat het niet alleen om de toevalligheid 
van verworven gronden gaat, maar juist om een kwalitatieve invulling. Daarom is het 
goed dat er voor Vries-Oost en het zuidelijke gebied van Vriezerbrug één gebiedsvisie 
komt. Daarbij wordt gekozen voor handhaving en versterking van de bestaande 
landschappelijke waarden. Dat heeft de instemming van de PvdA-fractie. Hierdoor 
behoort een gefaseerde aanpak voor, met name Vries-Oost tot de mogelijkheden. In de 
berekeningen is aangegeven dat de taakstelling van 1600 woningen uit de Regiovisie 
ruimschoots voldoende is, om de behoefte van de gemeente van ongeveer 1000 
woningen te dekken. Spreker is het helemaal eens met de fractie van 
Gemeentebelangen: het is geen wet van Meden en Perzen om allerlei getallen te halen. 
Het gaat er juist om dat de behoefte op een goede manier wordt afgedekt en dat er op 
basis van verantwoorde keuzes qua landschap en behoeftepeiling, tot bouwen wordt 
gekomen. Daarmee geeft het college in feite aan minder absoluut op de getallenlijn te 
willen gaan zitten, maar meer kiest voor kwalitatieve afweging. De fractie is blij dat het 
college voor de kleinere kernen, diversiteit van aanpak heeft gekozen met daarbij een 
grote rol voor de eigen dorpsbevolking. Bij de verdere invulling van de Zuid-Es zou het 
college de Oude Tolweg, wat de fractie van de PvdA betreft, nog verder als definitieve 
bouwbegrenzing moeten accentueren. Dan nog een opmerking over de gezinnen met 
kinderen van buitenaf. Het lijkt de PvdA-fractie prima om tot een meer evenwichtige 
bevolkingsamenstelling te komen, maar kinderen van binnenuit: geen probleem! In 
Eelde blijft de fractie hameren op de locatie Esweg Noord, als het gaat om de 
samenhang met het accommodatieplan. Onlangs is dit in de inspraak gegeven. Dat ziet 
de fractie nog steeds zo. Tenslotte nog een paar opmerkingen. De opmerkingen van het 
college over de verschillende doelgroepen kan de fractie van harte ondersteunen. De 
heer Kalk wil ze niet allemaal opnoemen. Wel wil hij graag dat er voor de locaties 
waarvan er op redelijk korte termijn voortgang qua bebouwing kan worden geboekt, een 
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tijdspad wordt gemaakt. Hij sluit zich hierbij aan bij de woorden van de heer Stel. De 
fractie wil graag snelheid. Het gaat niet om het kiezen van een paus, maar het gaat er 
om dat er in deze periode tenminste nog een begin kan worden gemaakt met het 
bouwen van woningen voor belangrijke groepen. Daarom vraagt hij dringend er een 
tijdspad voor te maken, zodat er zowel vanuit het college als vanuit de raad, regelmatig 
naar kan worden gekeken. De heer Kalk koppelt het ook aan het beoordelen van de 
voortgang in de lopende projecten. Iedereen heeft de gang van zaken in de kom van 
Eelde op het netvlies. Er zijn heel veel locaties in de kern van Vries. Men heeft te 
maken met Nieuwe Akkers. Daarom vraagt hij of het college de raad, over de voortgang 
van de lopende projecten, twee keer per jaar wil informeren. Dan hoeft de raad er ook 
niet steeds apart naar te vragen. Een soort momentopname en tutti, voor alle plannen, 
twee keer per jaar. Tenslotte nog een laatste vraag. Bij de locatie Vries wordt onder 
andere gesproken over “andere rode functies”. Kan dit worden toegelicht? 
 
De voorzitter zegt dat hiermee het einde van de eerste termijn van de zijde van de raad 
is bereikt. Het college zal zo direct antwoorden. De vergadering wordt voor 15 minuten 
geschorst. 
 
(De vergadering wordt hervat.) 
 

 Wethouder Kosmeijer geeft aan, dat wethouder Assies de vragen met betrekking tot de 
landschapsvisie zal beantwoorden. In 2003 is men gestart met het opstellen van het 
structuurplan. Inmiddels is het eind 2006 en zal de finale besluitvorming plaatsvinden. 
Met de kennis van nu kan men zich afvragen, of de procedures niet anders ingestoken 
hadden moeten worden. Wellicht is dit het geval. Vooral omdat het draagvlak in de loop 
der tijd is toegenomen. Hieruit blijkt de waarde van de gevoerde discussies. De heer 
Stel heeft gelijk dat, gezien de inbreng van de fracties, het structuurplan op 
verschillende wijzen geinterpreteerd kan worden. Soms wordt naarstig gezocht naar de 
rode contourlijn, als argument voor de mening dat er op die plek vooral niets moet 
gebeuren. Vervolgens wordt diezelfde rode contourlijn aangegrepen om alles mogelijk 
te maken. Het is verstandig om hierin toch consequent te zijn. Het college gaat uit van 
een visie op een landschap. Dat er nog 88% beschikbaar is, is een feitelijke 
constatering die echter niet aangeeft dat er voldoende zorg is geweest voor de kwaliteit 
van het landschap. De keuzes in de structuurvisie zijn voornamelijk gebaseerd op een 
visie op ons landschap. In een grijs verleden was er in de gemeente Tynaarlo al sprake 
van het credo “leef de ruimte die je krijgt”. Voor wethouder Kosmeijer staat dit credo nog 
steeds overeind. Verder is er nog een discussie over de Regiovisie. In de ogen van de 
wethouder wordt er soms wat lankmoedig en vrijmoedig met de afspraken van de 
Regiovisie omgegaan. Bij de woningbouwlocaties in de gemeente Tynaarlo, wil spreker 
ook de Pikkethofplas betrekken. Ooit was dat grondgebied van de gemeente Tynaarlo. 
Bij de herindeling is deze grond de gemeente Tynaarlo helaas ontvallen en naar de stad 
Groningen gegaan. In de discussie rondom de herindeling is het gemeentebestuur van 
Eelde uitgenodigd om bij de Staatssecretaris, op het ministerie langs te komen. Zij 
kreeg de mededeling dat Eelde uit de herindeling was gehaald en men was 
voornemens heel Eelde bij Groningen te voegen. Dit gegeven wil de wethouder bij de 
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aanwezigen in herinnering roepen. Zuidlaren zou naar Oestermoer gaan en Vries viel 
ten prooi aan Assen. In gezamenlijkheid is dit door Eelde, Vries en Zuidlaren 
voorkomen. Het kabinet is gewezen op de Regiovisie waarin de gemeenten en de twee 
provincies in eendrachtige samenwerking werken aan een gezamenlijke visie op het 
gebied van landschap, wonen, werken en verkeer. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat 
de mooie gemeente Tynaarlo is ontstaan. Vervolgens heeft de gemeente de 
verantwoordelijkheid gekregen, om de functie te vervullen van groene long tussen 
Assen en Groningen. Het college meent hierin geslaagd te zijn. De Regiovisie houdt 
niet op te bestaan op het moment dat het doel is bereikt. Het is niet alleen een 
defensieve keuze geweest om te voorkomen dat er anders heringedeeld zou worden. 
De Regiovisie was ook de visie van de gemeente Tynaarlo. De gemeente stond daar 
achter. Dit schept verplichtingen. Gezamenlijk optrekken levert een kwalitatieve 
verbetering op voor het totale landschap. Het mag niet zo zijn dat, omdat het bouwen 
van een aantal woningen de gemeente Tynaarlo niet zo goed uitkomt, er lichtvoetig van 
de afspraken in de Regiovisie wordt afgezien.  
 
De heer Kloos interrumpeert en vraagt wat de visie van de wethouder is op afslanken 
van het aantal woningen in Noordenveld. Zij houden zich niet aan de Regiovisie. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt niet te weten of deze uitspraak ook gestand gedaan wordt in 
de Regiovisie. De raad kan best een motie aannemen, maar deze moet dan nog 
worden vertaald in de Regiovisie. Dit is precies de kritiek die spreker heeft. Als 
Noordenveld gedaan krijgt dat de aantallen worden teruggeschroefd zonder dat die 
taakstelling door iemand anders wordt overgenomen, begeeft men zich op drijfzand. 
Dan zijn de rapen gaar, want wethouder Kosmeijer kan dan wel voorspellen hoe de 
raad van Tynaarlo zal reageren. Hij weet dan ook hoe Haren zal reageren enzovoorts. 
Het zou het einde van de Regiovisie betekenen. Vanuit de inhoud van de Regiovisie 
durft spreker de stelling aan dat als de Regiovisie om zeep wordt gebracht, het paard 
achter de wagen wordt gespannen. Uiteindelijk worden dan verkeerde keuzes gemaakt, 
ook voor het eigen landschap. Zijn mening is dat Noordenveld niet zomaar afstand kan 
nemen van de eigen taakstelling. Ook niet door een uitspraak van de raad. Over de 
uitspraken van de raad gaat hij weliswaar niet, maar hij wil de raad duidelijk maken dat 
het college groot belang hecht aan de regiovisie. Dit neemt overigens niet weg dat 
aantallen bijgesteld moeten kunnen worden. Dan moet het echter wel helder zijn, dat de 
gemeente Tynaarlo een offer heeft gebracht in het totaal van de Regiovisie. Er is een 
verdeling aangebracht die recht doet aan het landschap van Tynaarlo. Er is niet zomaar 
verdeeld op basis van het huidige aantal inwoners. Er is echt gekeken naar wat de 
gemeente Tynaarlo zou kunnen wegzetten. Het is dus wel degelijk kwalitatief 
beoordeeld. Over deze beoordeling kan overigens verschillend worden gedacht. Op het 
moment dat er sprake is van vermindering, zal het college bezien wat dit voor Tynaarlo 
zal betekenen. Het college verwacht dan ook dat alle betrokkenen bij de Regiovisie, 
hiermee akkoord gaan.   
 
Mevrouw Terwal voegt toe, dat de heer Sijmons van de Rijksdienst ook zitting heeft in 
de commissie die de kwaliteit van de Regiovisie en dus ook de kwaliteit van de 
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aantallen bewaakt. 
 
Wethouder Kosmeijer dankt mevrouw Terwal voor haar aanvulling. Verder wil hij de 
raad nog een samenvatting geven van de discussie die onlangs vanuit de Regiovisie 
heeft plaatsgevonden met de heer Derks. De heer Derks is één van de rapporteurs over 
een terugloop van de woningbehoefte, vooral in Limburg. De slotconclusie van deze 
discussie was dat hier ook sprake van is in het Noorden en Oosten van Groningen, 
maar niet in de regio Assen-Groningen. Het samenvattende verslag van deze discussie 
zal nog per e-mail aan de raad worden gezonden.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman merkt op dat zij gisteren via het Drents Plateau op 
excursie is geweest naar de gemeente Assen. De gemeente Assen heeft laten zien wat 
zij met de stadsrandzone doet. De Regiovisie werd tijdens de excursie ook ter sprake 
gebracht. De gemeente Assen legt er de nadruk op dat de meeste woningen in Assen 
en Groningen gebouwd moeten worden. De kleinere dorpen worden dan ontlast. Assen 
is bereid om een aantal woningen over te nemen als mocht blijken dat in de gemeente 
Tynaarlo niet voldoende gebouwd kan worden vanwege de landschappelijke kwaliteiten. 
 
Wethouder Kosmeijer vindt dit een hele geruststelling. Hij vervolgt dat er is opgemerkt, 
dat er meer onzekerheid is ingebouwd omdat er ten aanzien van de aantallen een 
andere keuze is gemaakt. Dit is gedaan vanuit een inhoudelijke visie op het landschap. 
In de uitwerking van een bestemmingsplan komt het tot een afweging, wat het 
landschap daadwerkelijk kan hebben. Hiervoor moet een landschapsvisie op het 
betreffende gebied beschikbaar zijn en dan pas kan worden bepaald hoeveel woningen 
er werkelijk kunnen worden weggezet. Dit vergt een kwaliteitsafweging op dat moment. 
Dit kan nu niet tot, op achter de komma worden voorzien. Dit geeft onzekerheid, maar 
ook de gelegenheid om de afweging te baseren op een uitgewerkt plan, dat vervolgens 
aan de raad wordt voorgelegd en uiteindelijk tot een voldragen plan zal leiden waarin de 
aantallen kunnen worden weggezet. Vooralsnog gaat het college er van uit, dat de 
aantallen weggezet kunnen worden. Mocht blijken dat het toch niet kan omdat het 
landschap en de wijze waarop de uitbreidingslocaties ingevuld gaan worden een 
beperktere woningbouw vragen, dan gaat de gemeente Tynaarlo direct met de 
gemeente Assen in gesprek. 
 
De heer Hoogenboom wil de wethouder vragen waarom hij in zijn betoog zo dikwijls het 
woord “als” gebruikt. Men moet zich richten op 1600 woningen. Wat er te zijner tijd 
gebeurt, dat ziet men wel. Anders kan er vanavond niets met elkaar worden 
afgesproken. 
 
Wethouder Kosmeijer deelt de opvatting van de heer Hoogenboom absoluut niet. Het 
kenmerk van het structuurplan is niet het aantal, maar de gebiedskeuzes waar men zou 
willen komen tot eventuele transformatie. Waar men bebouwing wil toestaan. Of het nu 
voor wonen, recreëren of werken is, maakt in de kern niet zoveel uit. Er wordt een 
ontwikkeling toegestaan. Die visie staat hier helder in verwoord. Het college vraagt 
instemming op die visie. Vervolgens kan de uitwerking plaatsvinden. Anders wordt er 
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een blauwdruk van gemaakt, een spoorboekje dat precies aangeeft wanneer wat plaats 
gaat vinden. Dat is echter niet de kern van het structuurplan. Als dit structuurplan, 
hopelijk ongewijzigd, volgende week wordt aangenomen, betekent dit dat er snel een 
planning zal worden gemaakt over welke locaties voorbereid en uitgebreid gaan 
worden. Er zal een duidelijke tijdsbalk worden gemaakt. De eerste locaties moeten zo 
snel mogelijk worden opgepakt. Wethouder Kosmeijer wil zijn naam als bouwpaus 
waarmaken.  
 
De heer Kremers is verbaasd over het antwoord van wethouder Kosmeijer op de vraag 
van de Christen Unie of er niet veel meer duidelijkheid moet worden verschaft. Dit is ook 
door de fractie van het CDA in de eerste termijn gezegd. Het college zegt immers zelf 
dat het een kaderstellend en initiërend plan is. Met andere woorden: er worden heel 
duidelijk kaders gesteld. Dit betekent dat nu heel helder wordt neergelegd dat er wordt 
uitgegaan van een bepaald aantal woningen, maar omdat het kaderstellend is, kan er 
naar beneden of naar boven vanaf worden geweken. Spreker vindt wel degelijk dat er 
veel duidelijker in het structuurplan kan worden aangegeven wat het college wil. Mede 
gelet op de discussie in het kader van het Woonplan, waarbij het college de discussie 
heeft dichtgetimmerd door te verwijzen naar de behandeling van de structuurnota. De 
heer Kremers begrijpt nu de opmerking van wethouder Kosmeijer niet, dat de 
structuurnota geen concreet stuk is.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat de heer Kremers nu volledig aan zijn betoog voorbij gaat. 
Spreker heeft duidelijk willen maken dat er aantallen en zoekgebieden in de 
structuurnota staan. Hoe veel helderder moet het college nu nog zijn. Maar de 
genoemde aantallen zijn niet absoluut. Het is een discussie die uit en te na is gevoerd. 
Er is helder geargumenteerd dat het een richtinggevend aantal betreft op basis van 
gemaakte afspraken en een Woonplan. Vervolgens moet het worden gemonitord. Er zal 
worden gekeken naar wat de praktijk aangeeft. Daarvoor is het bedoeld. Als de raad dat 
dan nog vaag vindt? Helderder kan het college het niet maken en ook niet makkelijker. 
Tot zover de algemene beantwoording van wethouder Kosmeijer. Nu gaat hij graag 
verder met de beantwoording van concrete vragen. Ten eerste zal hij de twee 
insprekers van enig commentaar voorzien. De eerste inspreker heeft aangegeven, dat 
de omvang van de uitbreiding te groot is en de locatie niet goed. Dat betekent dat heel 
Vries-Oost weg is. Dat is in het kort de conclusie die hieraan kan worden verbonden. 
Het college maakt echter een andere afweging. Voor wat betreft de omvang denkt het 
college dat het aantal wel degelijk gerealiseerd kan worden. Er is echter ook 
aangegeven dat er in 2006 niet gestart wordt met een bestemmingsplanprocedure die in 
2007 is afgerond, om vervolgens in 2008 heel Vries-Oost vol te bouwen. Absoluut niet. 
Er is afgesproken dat er stapsgewijs gehandeld zal worden. Er is echter wel degelijk 
een duidelijke uitspraak gedaan door het college, dat er in Vries-oost een ontwikkeling 
zou kunnen plaatsvinden waarbij woningbouw een heel belangrijke rol speelt. Hoe dit 
verder vorm gegeven zal worden, zal in een integrale visie Vries-Oost worden 
vastgesteld. De eventuele uitbreiding van bedrijventerrein Vriezerbrug wordt hierbij 
betrokken. Het college heeft gezegd deze collegeperiode niet aan de uitbreiding van 
bedrijfsterrein Vriezerbrug te gaan werken. Die uitspraak staat. Maar er wordt wel een 
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integrale visie op het totale gebied ontwikkeld. Wat betreft de inbreng van de heer 
Penning merkt wethouder Kosmeijer op dat hij geen zicht heeft op wat er destijds is 
gebeurd. Hij stelt dat hem toen te verstaan is gegeven dat er niet gebouwd zou worden, 
terwijl in 2003 al helder is aangegeven, dat er uitbreidingsmogelijkheden mogelijk 
waren. De visie van het college is helder en staat niet ter discussie. De aantallen zijn 
wat opgehoogd, ook op voorspraak van Dorpsbelangen in Tynaarlo. Het is misschien 
mogelijk dat de communicatie niet goed is geweest. Daarom wil spreker de heer 
Penning graag uitnodigen om hierover nog eens een gesprek te hebben. In het uiterste 
geval kan hij geadviseerd worden de gemeente aansprakelijk te stellen voor de geleden 
schade. Dat is de weg die in dit soort situaties gevolgd moet worden. Op dit moment is 
bij het college niet bekend dat er toezeggingen zijn gedaan zoals door de heer Penning 
is aangegeven. 
 
De heer Kloos interrumpeert en zegt dat het college een begroting en een 
collegeprogramma heeft aangeleverd waarin wordt aangegeven, dat bij de 
sportvoorzieningen bij Tynaarlo zowel als bij Vries zal worden bezien of er sprake kan 
zijn van een nieuw terrein. De heer Kloos ambieert dit niet. De voetbalvelden, de 
tennisbaan en zelfs de ijsbaan zouden dan elders worden gesitueerd. Het zwembad is 
moeilijker te verplaatsen. Dan zouden deze velden vrij worden gemaakt voor 
woningbouw? Hoe moet hij dat zien. 
 
Wethouder Kosmeijer vraagt zich af wat dit met de situatie van de heer Penning te 
maken heeft. Hij wil de vraag wel beantwoorden. Het college gaat inderdaad een stap 
verder en wil niet bij voorbaat uitsluiten dat het zwembad zal worden verplaatst. Dit 
indachtig de discussie over het zwembad waarin acht miljoen euro geïnvesteerd moet 
worden. Of dit tot een eindproduct leidt dat aan de raad zal worden voorgelegd, kan hij 
op dit moment niet overzien, maar de discussie hierover gaat het college niet uit de 
weg. De gedachten hierover staan in het collegeprogramma verwoord. 
Voor wat betreft de locatie Nijdam spijt het spreker heel erg dat de onderhandelingen 
niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Het is echter niet anders. Op een 
gegeven moment wordt er qua prijs een limiet bereikt. Dit is in goed overleg met de 
woningcorporatie gebeurd. De woningcorporatie legde de grens al dichterbij dan de 
gemeente Tynaarlo. De gemeente Tynaarlo is iets verder gegaan. Maar dit heeft niet tot 
het gewenste resultaat geleid. Er is echter wel volhard in de visie. Nu komen er echter 
marktpartijen aan te pas. Wethouder Kosmeijer betwijfelt overigens of het hier beter van 
wordt. De nieuwbouw heeft dan natuurlijk direct een relatie met de prijs die wordt 
betaald.  
 
Mevrouw Terwal vraagt of door de verkoop van het betreffende pand de infrastructuur 
wordt geblokkeerd. Als er geen infrastructuur is kan er ook niets ontwikkeld worden.  
 
Wethouder Kosmeijer beaamt dat dit inderdaad zo is. Hij weet echter niet aan wie het 
pand is verkocht en wat de koper van plan is er mee te doen. Als er een nieuwe woning 
wordt gebouwd is het plan Nijdam weg. Deze conclusie van mevrouw Terwal is terecht. 
Verder zijn er veel vragen van technische aard gesteld. Ook over de ontwikkeling in de 
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Prins Bernardhoeve, de economische ontwikkeling. Hij permitteert zich om heel snel 
door deze vragen heen te lopen. Ook als het gaat om de toename van het aantal 
mensen dat bij de overheid werkt. Op deze vraag moet hij het antwoord schuldig blijven. 
Hij neemt de betreffende vragen mee en voorzover ze beantwoord kunnen worden 
wordt dit schriftelijk gedaan. De 400 woningen komen terug in de inbreidingslocaties. 
Dat is een forse taakstelling die de gemeente Tynaarlo zichzelf heeft opgelegd. Het 
heeft een duidelijke relatie met bijvoorbeeld het accommodatiebeleid waarin de locaties 
vrijkomen. Het wordt een forse job om de 400 inbreidingslocaties te gaan vinden. Wat 
wordt bedoeld met stedenbouwkundige afronding is een vraag die GroenLinks gesteld 
heeft. Het betreft de stedenbouwkundige afronding van Zuidlaren. Er moet op een 
goede manier invulling aan worden gegeven. Daar zijn mogelijkheden voor en deze 
moeten worden uitgewerkt in een plan. Het fietsverkeer komt nog nader aan de orde. 
Verder is er een vraag gesteld over het Transferium bij Hoogkerk. Dat is niet het 
grondgebied van Tynaarlo en hoeft dus niet in dit structuurplan te worden verwoord. Het 
heeft wel effect op deze gemeente, maar komt niet in dit structuurplan terug. Er is ook 
nog een vraag gesteld over de terminologie, de Grote Veen en het plan Zuid-Es. Dit zijn 
verschillende termen. Mea culpa. Maar in het accommodatiebeleid is het omgetoverd in 
Grote Veen. In het structuurplan wordt het echter nog steeds Esweg Noord genoemd. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat zij ook nog heeft gevraagd naar het verband 
tussen de locatie Esweg Noord en de herstructureringsopgave. Zij verzoekt wethouder 
Kosmeijer dit nog even uit te leggen. Dat is waar GS ook mee akkoord gaat. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat hij daar in de tweede termijn op terug komt. Nu wil hij 
eindigen met de opmerking dat het de taak is van dit college, om aansluitend aan het 
vaststellen van het structuurplan, ook echt de handschoen op te pakken en te zorgen 
dat er daadwerkelijk locaties gebouwd gaan worden. Hoe vervelend het misschien ook 
is moet er ook grondgebied opgeofferd worden. Spreker realiseert zich dat. 
Tegelijkertijd heeft de gemeente echter ook te maken met doelgroepen. Er zijn 
knelpunten waar woningbouwcorporaties mee geconfronteerd worden. Hiervoor moet 
nodig een oplossing gevonden worden. Dit verplicht het college en de raad om met 
vereende kracht eraan te gaan werken. Spreker hoopt dat dit kabinet er in ieder geval 
nog in slaagt om de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening over de streep te krijgen. 
De gemeente Tynaarlo kan dan, met inachtneming van alle procedures en inspraak, 
toch versneld tot rechtsgeldige bestemmingsplannen komen. Dan kan er tot productie 
worden overgegaan. 
 
Wethouder Assies wil in algemene zin nog iets zeggen over het landschap in het 
structuurplan. Sommige bijdragen van sommige fracties, en dan vooral de bijdrage van 
D66, steken nogal op dit onderwerp in. De laatste versie van het structuurplan 
bekijkend, kan niet gezegd worden dat er niets ten opzichte van het vorige is veranderd. 
Waar is met name op gelet en waar zijn accenten gelegd? Er kan worden 
geconstateerd dat Vries-zuid, de verbinding met Assen, veel landschappelijker is 
ingevuld. De uitbreiding naar de zuidkant is verdwenen. De angst dat Assen en Vries 
aan elkaar gaan groeien is in de ogen van het college ongegrond. Er is helder 
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aangegeven dat het college de groene zone aldaar in stand wil houden en accentueren. 
Met Assen zijn in het kader van de landschapsinrichting afspraken gemaakt om dit met 
elkaar gestalte te geven. Daarom kan spreker zeggen dat de raad daar niet bang voor 
hoeft te zijn. Ten aanzien van Zuidlaren is het zo dat, door vanuit het landschap te 
denken en keuzes te maken, er nogal wat woningbouwlocaties zijn verdwenen. Er wordt 
gesproken over afronding. Over Zuid-Es is een substantieel besluit genomen. Ook in die 
zin zijn er aanpassingen gedaan en zijn er andere keuzes gemaakt. Al met al durft 
wethouder Assies te stellen dat er op basis van deze werkwijze, opbouw vanuit de lage 
benadering, netwerkanalyse en dat soort zaken, aanvullende keuzes zijn gemaakt. Het 
leidt misschien wel tot dezelfde zoekgebieden, maar deze zijn meer ingeperkt, beter 
afgerond en worden straks vanuit de landschapsvisie verder ontwikkeld en ingericht. 
Het houdt in dat men daardoor ook in staat is de regiotaakstelling te bereiken. Dit wil hij 
benadrukken, omdat hij het mist in de bijdragen van de fracties. De raad blijft teveel 
hangen op aantallen en op accenten die in het vorige structuurplan zijn genoemd. Het 
college heeft echt geluisterd en heeft goed gekeken naar wat het landschap kan 
dragen. Wethouder Assies merkt vervolgens op dat mevrouw Van den Berg de woorden 
van de stadsarchitect verkeerd heeft uitgelegd. De architect heeft aangegeven dat 
binnen de Regiovisie de stedelijke gebieden, Assen en Groningen de grootste opgave 
op zich hebben genomen om het landschap zoveel mogelijk te ontzien. Het was een 
algemene opmerking. Spreker heeft de stadsarchitect op geen enkele manier horen 
zeggen dat Assen aantallen van Tynaarlo over wil nemen. Dat is niet gezegd. 
Wethouder Assies maakt bezwaar tegen deze conclusie, want het is een foute 
voorstelling van zaken. Het is beslist niet gezegd en een stadsarchitect heeft ook geen 
bestuurskracht. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman antwoordt dat de stadsarchitect in ieder geval de 
stedelijke ontwikkeling benadrukt heeft. Daar moest de nadruk op liggen en niet op de 
ontwikkeling van de dorpen. Hij zei dat de gemeente Assen heel veel kan bouwen. Het 
biedt wel mogelijkheden.  
 
Wethouder Assies geeft aan dat hij bij mevrouw Van den Berg een tendens bespeurt 
om datgene te willen horen wat haar goed uitkomt. Dat wil hij rechtzetten.  
Verder wil hij nog over de verbindingsroutes opmerken, ook in het kader van het 
Transferium en fietsroutes, dat er een uitgebreide netwerkanalyse is gemaakt in het 
kader van het stedelijk netwerk. Dit is de leidraad voor de investering van de regering. 
Hierin worden al accenten, als ontsluiting van de zuidkant van Groningen, de 
consequenties voor de regio van Tynaarlo in meegenomen. Het valt een beetje buiten 
dit structuurplan. Een aparte studie voor dit soort zaken is pas afgerond. Ten aanzien 
van de ontwikkeling van het landschapsplan wil hij nog opmerken dat het per gebied 
ontwikkeld zal worden. In het collegeprogramma heeft men kunnen lezen dat er geld is 
gereserveerd om komend jaar, de landschapsvisie en het landschapsplan verder te 
ontwikkelen. Deze verdere uitwerking is aangekondigd in het structuurplan.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman vraagt of dit een totale visie landschaps-
ontwikkelingsplan en daarnaast deelvisies betreft.  
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Wethouder Assies antwoordt bevestigend.  
 
De heer Meerman wil nog even terug komen op de netwerkanalyse. De wethouder gaf 
aan dat er een aparte studie was gemaakt van de wegen en fietspaden. Valt het 
Kolibriegebeuren met het station hier ook onder?  
 
Wethouder Assies antwoordt bevestigend. Er is gekeken naar de ontwikkelingen 
betreffende mobiliteit de komende twintig jaar en waar congestie gaat optreden. Aan de 
zuidkant van de gemeente Tynaarlo zal, als er niets wordt gedaan, bij Zuidlaren de file 
beginnen. Hetzelfde geldt voor Vries. Men heeft bedacht hoe dit kan worden opgelost. 
Het heeft consequenties voor de zuidelijke ringweg en het heeft consequenties voor de 
openbaar vervoersvoorzieningen. Kolibrie kan een oplossing zijn om dat soort 
problemen te voorkomen. Er is een aparte studie geweest over de voeding vanuit een 
bepaald station. Het houdt in dat voorlopig is gezegd dat Tynaarlo te weinig voedt om 
daar een levensvatbaar station neer te zetten. Hetzelfde geldt voor Assen-noord. Het is 
nog niet uit beeld, maar wel voor de korte termijn. 
 
De heer Kremers geeft aan dat hij 11 concrete vragen heeft gesteld en er zijn op 4 
vragen geen antwoord gegeven. Nu kan hij wel wachten tot de tweede termijn, maar hij 
noemt ze liever nu nog even hardop. De eerste beantwoording is toch bedoeld om 
gestelde vragen te beantwoorden. 
 
De voorzitter antwoordt dat de raad de gelegenheid heeft om in de tweede termijn 
onbeantwoorde vragen opnieuw te stellen. De vergadering wordt voor vijf minuten 
geschorst. Daarna volgt de tweede termijn waarin de PvdA mag beginnen.  
 
(De vergadering wordt geschorst.) 
 

 TWEEDE TERMIJN 
 
De voorzitter heropent de vergadering. Hij zegt dat er per fractie maximaal vijf minuten 
beschikbaar is. 
 
De heer Delsman is geïntrigeerd door de discussie over de aantallen. Nu wordt gezegd 
dat het misschien wel minder wordt als uit het landschapsplan blijkt, dat er niet zoveel 
gebouwd kan worden als nu het plan is conform de Regiovisie. Zijn idee is, maar 
misschien is dat omdat hij een leek op dit gebied is, dat wanneer er eenmaal aantallen 
in een structuurplan staan, dit de maximum aantallen zijn. Als het gaat om een gebied 
dat aantrekkelijk is om te wonen, zal ook iedereen gemotiveerd zijn, wanneer het 
landschapsplanfase achter de rug is en het bestemmingsplan wordt aangepast, om er 
zo snel mogelijk te gaan bouwen. De gemeente omdat het inkomsten oplevert. De 
mensen die er willen gaan wonen omdat ze er zo snel mogelijk willen gaan wonen.  
 
De heer Penning geeft aan dat hij de uitnodiging van de wethouder afwacht. 
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De heer Kalk heeft twee, wat meer algemene opmerkingen. Er moet tenslotte ook recht 
worden gedaan aan de inbreng van de collega raadsleden en de insprekers. En hij heeft 
ook nog wat punten, waarvan hij graag nog wat meer duidelijkheid wil van de 
wethouder. Hij begint met de fractie van Leefbaar Tynaarlo. De heer Kalk was nogal 
onder de indruk van het slot van het verhaal van de heer Kloos. Hij gaf heel concreet op 
een aantal punten aan wat hij vond. Voor een groot aantal zaken kan men daar wel wat 
mee. Daarom is het eigenlijk des te vervelender dat de heer Kloos dan eerst op de 
bekende manier een hele tirade houdt. Uiteindelijk komt hij dan tot zaken. Als hij nu het 
eerste gedeelte weglaat en alleen het laatste verhaal houdt, zal dat door iedereen 
worden gewaardeerd. Het zou veel beter overkomen. Het tweede punt betreft de 
inbreng van de heer Kremers. De heer Kremers is zonder meer een achtenswaardig 
man. De heer Kalk zal dat blijven zeggen, ook aan het eind van het debat. Er moet hem 
toch een ding van het hart. Het lijkt er een beetje op dat hij heel ijverig zijn huiswerk 
doet. Hij bedenkt allemaal vraagjes en iedere spreker kan er op voorhand op rekenen 
dat hij door de heer Kremers geïnterrumpeerd wordt. De heer Kremers zegt in zijn 
betoog ook vervolgens heel vaak dat je je kunt afvragen, dat als je dit zegt, je ook dat 
kunt zeggen. De heer Kalk heeft dit bijgehouden en heeft geconcludeerd dat de heer 
Kremers heeft gezegd: Vries-Oost kan om dezelfde reden worden afgewezen als 
waarom Zuid-Es wordt afgewezen en dit geldt ook voor de locatie in Eelde. De heer 
Kalk vraagt aan de heer Kremers waar hij dan die 1600 woningen wil bouwen uit de 
Regiovisie en de overige 400 woningen voor de inbreidingslocaties? Wees dan man en 
zeg: “wij van het CDA vinden dat daar en daar die aantallen moeten worden gebouwd.” 
Dit moet de heer Kalk van het hart. Dan een paar concrete punten.  
De fractie wil graag dat er snel gebouwd wordt. Er zijn belangrijke doelgroepen die daar 
op wachten. Er is al een uitloop van jonge gezinnen uit deze gemeente, omdat hier 
geen betaalbare woningen te vinden zijn. Verder kan over recreatie en toerisme en ten 
aanzien van het accommodatiebeleid en het werken met zoekgebieden gezegd worden: 
“prima, doe dat maar”. Maar in het stuk van het college wordt geconstateerd dat 
concentratie van winkels buiten het Stationsweggebied in Zuidlaren geen optie is. Dat 
vindt de fractie wel heel erg defensief. Er speelt op het ogenblik van alles in Zuidlaren. 
Kijkend naar de niet te voorziene ontwikkelingen rond de Prins Bernardhoeve, zullen 
deze, wellicht niet op korte maar wel op lange termijn, perspectief kunnen bieden. Dan 
een volgend punt. Bij de Zuid-Es bestaat de behoefte om voor langere tijd dan de 
regeerperiode van vier jaar, een duidelijke afsluiting van het woongebied te maken. 
Bijvoorbeeld door een soort bouwbegrenzing. Maar ook bestemmingsplantechnisch zou 
het dan in de reden liggen om de rode contour niet te overschrijden, maar naar binnen 
te trekken omdat de ruimte niet geheel wordt benut. Daarom wil de heer Kalk de 
wethouder concreet verzoeken daarvoor een pleidooi te houden bij het provinciaal 
bestuur. Dit gaat immers over de rode contourlijn. Een ander punt is de ontsluiting van 
de restbebouwing in de Zuid-Es. In de bestaande structuur zou ontsluiting via de 
Winkelakkers plaats moeten vinden. Maar er is wel een sterk besef dat dit wegtracee 
verbeterd zou moeten worden. Er komt immers een toename van de verkeersdruk. In 
dat verband wil spreker het college in overweging geven te bezien of het mogelijk is een 
oprit zonder afslagmogelijkheid naar de N34 te maken. Het invoegen op zo’n weg is een 
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stuk makkelijker wanneer men niet te maken heeft met afslaand verkeer. Een 
bestaande weg in een wijk aanpassen kost ook veel geld. Misschien kan worden bezien 
of dit haalbaar is. Dan nog een opmerking over bestaande plannen zoals Diepsloot 
Zuid. De veronderstelling was, dat daar nog capaciteit is voor ongeveer 75 woningen. 
De fractie vraagt zich af of daar nog iets van komt. Ook hier wil de fractie aandacht 
vragen voor de infrastructuur. Ter hoogte van de dierenartsenpraktijk is er sprake van 
een wat vreemde verkeerssituatie. Er is een soort provinciale weg en dan een oversteek 
van een weggetje met een heel andere voorgeschreven maximum snelheid. Is dit, qua 
ontsluiting, een te hanteren omstandigheid?  
Er zijn twee brieven binnengekomen over Vries-Oost. Een brief van de Milieufederatie 
en een brief van Bezorgd Vries. De inhoud van beide brieven sluit naadloos aan bij de 
passage van het college zelf namelijk, dat niet de aantallen uiteindelijk bepalend zijn, 
maar dat wordt gekeken naar de aanwezige landschapselementen en die mogelijkerwijs 
zelfs nog te versterken. De fractie is van mening dat je daarom veel beter met een 
gefaseerde aanpak kunt beginnen. Tussen vroegere en recente insprekers en de 
opvattingen in dit plan, bestaat niet eens zo’n groot verschil. De heer Kalk wil afsluitend 
nog een opmerking maken over de woningbouwcorporaties. Het is inderdaad heel 
belangrijk dat er afspraken zijn en komen met de corporaties. Dat is ook aangegeven in 
het Woonplan. Maar als een bestemmingsplan wordt opgestart qua uitgifte, is het ook 
heel belangrijk dat de corporaties er tijdig bij betrokken worden. Men kan voor allerlei 
sectoren bouwen, maar de woningbouwcorporaties hebben wel de eigen doelgroepen. 
Zij moeten de ruimte krijgen om bij de invulling van een plan echt aan bod te komen. Als 
het moment te laat wordt gekozen, vissen ze misschien achter het net.  
 
De heer Stel zegt dat het college, bij monde van de heer Kosmeijer, vroeg of de 88% 
over het buitengebied wel klopte. Spreker heeft dit percentage uit de tabel gehaald van 
het structuurplan. Hij neemt daarom aan dat het klopt. De heer Stel heeft niet over de 
kwaliteit van het landschap gesproken, omdat die gronden niet in eigendom van de 
gemeente zijn. Ze zijn in eigendom van derden. De gemeente heeft maar een heel klein 
deel in eigendom. Er kan worden geconstateerd dat het buitengebied van de gemeente 
Tynaarlo van zeer goede kwaliteit is. Naar aanleiding van de beantwoording van het 
college heeft de heer Stel nog een vraag over bedrijventerreinen. Het structuurplan 
geeft heel duidelijk aan, dat er een stijging is van economische groei en werk in de 
gemeente Tynaarlo. De uitbreiding Vriezerbrug wordt niet in voorbereiding genomen als 
gevolg van de uitkomst van het Manifest. Hoe zal er dan, in het licht van de 
economische ontwikkeling, voldoende ruimte aan de bedrijven worden geboden? Er 
wordt geconstateerd dat er een enorme groei is. Het wordt in het structuurplan 
opgeschreven, maar er moet dan ook wel voldoende ruimte geboden worden.  
 
Mevrouw Terwal dankt wethouder Kosmeijer voor zijn beantwoording. Zij maakt zich wel 
zorgen over het wegzetten van de 400 woningen, die op andere locaties terecht moeten 
komen. Het plan Nijdam was ook zo’n inbreidingslocatie. Het is erg jammer dat de 
gemeente daar geen inspanningsverplichting heeft gedaan. Er moet soms eens echt lef 
worden getoond om dingen voor elkaar te krijgen. De gemeente Roden bijvoorbeeld 
koopt panden op. Nu kan men best kritisch naar de planontwikkeling van Roden kijken, 
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maar zij vindt dat het gemeentebestuur van Tynaarlo soms wel eens wat meer lef en 
inzet mag tonen bij het aankopen van panden als het gaat om gebieden die moeten 
worden ontsloten. De fractie van Gemeentebelangen ondersteunt de reactie van de 
PvdA. De woningbouwstichtingen dienen inderdaad betrokken te worden bij 
planvorming en het bouwen van woningen in bepaalde gebieden. De corporaties 
hebben daar ook een taak in. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat het 
toekomstige plan in nauw overleg met de bevolking ontwikkeld wordt. Op die manier 
wordt er draagvlak gecreëerd en kan er gezamenlijk iets goeds gedaan worden. 
 
De heer Kloos dankt de wethouders voor de beantwoording. Hij heeft begrepen dat de 
Groene Long bij het college centraal staat. Het aantal woningen is dus geen must. Op 
bladzijde 44 wordt ook heel duidelijk aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een 
gematigde groei. Maar desondanks wil men toch naar het tempo van 105 woningen per 
jaar. Daar kan men het mee doen. Het aantal staat al in het structuurplan aangegeven. 
De heer Kloos heeft nog een aantal vragen. Ten aanzien van de woningaantallen wil de 
fractie vragen, wat het college denkt te doen richting de provincie om ten aanzien van 
het aantal bijstelling te bevorderen. Verder nog een vraag over Zuidlaren en met name 
over de plannen voor het gebied Tienelswolde. De fractie van Leefbaar Tynaarlo is 
hiermee zeker akkoord, maar wil er bij het college op aandringen deze locatie voorrang 
te geven. Het gaat hier om seniorenbehuizing. Aan het einde van zijn betoog in de 
eerste termijn heeft de heer Kloos al aangegeven, dat de fractie er geen problemen 
mee heeft, als er wordt gekozen voor hoogbouw of terrasbouw. Aan de geplande 
bebouwing op de Zuid-Es, voorheen de volkstuintjes, wordt door de fractie geen 
medewerking verleend. Spreker geeft aan nog veel vragen te hebben, maar als hij ze 
allemaal stelt duurt het te lang. Daarom zal hij de vragen over het voorliggende 
document morgen aan de wethouder doen toekomen.  
 
De heer Meerman zegt dat een aantal vragen uit de eerste termijn nog niet is 
beantwoord. De eerste vraag sluit aan bij de vraag van de heer Kalk van de PvdA over 
de Zuid-Es. De fractie wil graag weten of de plannen worden aangepast in het 
bestemmingsplan. Aan de noordzijde van de Tolweg wordt niet meer gebouwd. Wordt 
dit in het bestemmingsplan aangepast? Verder nog de vraag of de contourlijn nog kan 
worden meegenomen. Ook wil spreker nog weten wanneer de Zuid-Es in de planning 
wordt opgenomen. De wethouder heeft aangegeven dat hij hier na het 
bestemmingsplan mee komt, maar in grote lijnen heeft hij wel al diverse locaties 
aangewezen die over 15 jaar worden opgepakt. De heer Meerman wil graag een 
indicatie hebben wanneer de beurt is aan Zuid-Es. Verder wil spreker de nadruk leggen 
op de monitoring van de bouwopgave. Er wordt veel over gesproken, maar hij wil graag 
weten hoe het vorm wordt gegeven. Zijn er afspraken met andere gemeenten over 
gemaakt? Worden de cijfers op dit moment al geïnventariseerd en bijgehouden? Kan 
hier wat meer duidelijkheid over worden gegeven? De laatste vraag gaat over de 
geluidskaart van bijlage 2. De fractie mist de geluidseffecten van het vliegveld. Het 
vliegveld zelf is wel ingetekend, maar de geluidseffecten niet. Waarom zijn deze niet 
meegenomen? 
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De heer Kremers wil beginnen met een reactie op de inbreng van de PvdA in de tweede 
termijn. Het stellen van verduidelijkende vragen door het CDA maakt een wezenlijk 
onderdeel uit van het voeren van een debat in de raadszaal in een opiniërende 
vergadering. De PvdA-fractie doet feitelijk richting het CDA niet anders. Het wordt door 
deze fractie wel op een ietwat belerende toon gedaan, maar men voelt zich in ieder 
geval wel uitgelokt. Dit is precies de bedoeling van het voeren van een debat in een 
raadszaal. De heer Kalk stelt de concrete vraag waar het CDA dan de 1600 woningen 
wil bouwen. De CDA-fractie heeft de locaties niet ter discussie gesteld. De redenering 
waarom de ene locatie om een bepaalde reden wel als bouwlocatie wordt genoemd en 
een andere locatie, met dezelfde redenering, niet als bouwlocatie wordt genoemd, is 
door de fractie ter discussie gesteld. De fractie heeft gesteld dat dit inconsistent beleid 
is. Dit soort avonden is er tenslotte voor bedoeld om die verduidelijking te krijgen. Dan 
nog de interruptie die spreker in de eerste termijn heeft gedaan. De heer Kalk heeft 
daarop gereageerd met het antwoord dat hij door het afmaken van zijn verhaal het 
antwoord zou geven. Vervolgens heeft hij verzuimd het antwoord te geven. Daarom 
stelt de heer Kremers de vraag opnieuw: “hoe kijkt de PvdA aan tegen de diverse 
bedrijfsterreinen in het landelijk gebied, in plaats van wat het CDA graag wil: 
gecentreerde bedrijven. Uitgaande van een Groene Long, zou het CDA liever zien dat 
alle bedrijven gecentreerd werden op één punt. Dat mag best langs de A28 zijn. Dit juist 
om te voorkomen dat er allerlei kleine bedrijventerreinen elders in het landschap 
ontstaan. Dit richting de PvdA. 
De heer Kalk zegt dat de heer Kremers net zoveel vragen kan stellen als hij wil. Spreker 
wilde er echter even de aandacht op vestigen dat de heer Kremers bijna bij iedere 
spreker een vraag stelt om een, één op één debatje te ontlokken. Daardoor wordt het 
niet helderder waar de fractie van het CDA zelf voor staat. De heer Kalk wil graag weten 
wat de redenering van de CDA is geweest om tot een bepaalde afweging te komen. 
Daarop wilde spreker de aandacht vestigen. Voor wat betreft de bedrijfsontwikkeling valt 
er niet zoveel te kiezen. Op dit moment ligt al vast waar mogelijkheden zijn voor 
bedrijfsvestiging. De bedrijfsterreinen in de gemeente Tynaarlo liggen vast. Bij het ene 
bedrijfsterrein is nog een beperkte mogelijkheid om uit te breiden en bij het andere wat 
meer. Als het grootste gebied, Vriezerbrug, echt gebruikt wordt voor de zuivere lokale 
invulling, kan de gemeente nog een behoorlijk aantal jaren vooruit. De gemeente heeft 
aan de zuidkant van de Zuidlaarderweg, 20 hectare gekocht. Dit was een zogenaamde 
strategische aankoop. Daarnaast ligt er nog 20 hectare van anderen. De fractie van de 
PvdA is er nog lang niet aan toe om dat gebied nu volledig als bedrijventerrein in te 
vullen. In het kader van dit structuurplan vindt de fractie van de PvdA het een 
uitstekende zaak om voor het totale gebied met een oppervlakte van 40 bunder, plus de 
locatie Vries-Oost, een nadere gebiedstudie te maken op grond waarvan men tot een 
verantwoorde invulling kan komen. Er moet niet worden gezegd dat de PvdA-fractie hier 
geen mening over heeft. In eerdere bijdragen heeft de heer Kalk dit, met andere 
woorden, ook al aangegeven. Hij hoopt nu de heer Kremers bediend te hebben. Of hij 
hem heeft bekoord, weet de heer Kalk echter niet.  
 
De heer Kremers zegt dat men het hier ook niet met elkaar eens hoeft te zijn, daar gaat 
het niet om. Hij vervolgt zijn betoog en zegt dat een aantal vragen niet is beantwoord. 
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Daarom noemt hij ze nog maar eens concreet. Spreker dankt wethouder Kosmeijer voor 
zijn pleidooi over het ontstaan van de Regiovisie. De heer Kremers zit nu voor het vijfde 
jaar in de raad, maar de redenering over het ontstaan van de Regiovisie kende hij nog 
niet. Hij vond daarom het pleidooi van wethouder Kosmeijer een prima initiatief. Dan de 
vragen: is het college bereid de toevoeging op te nemen, dat grootschalige 
landbouwontwikkeling door de gemeente niet zal worden geblokkeerd? Is het college 
bereid om onderzoek te laten doen door bijvoorbeeld HBO of universitaire studenten, 
naar eventuele vestigingswensen van bedrijven en instellingen die zich juist in het 
vakgebied van gezondheidszorg en welzijnszorg willen manifesteren? Voor wat betreft 
de vraag: wanneer gaat het college de burgers duidelijkheid verschaffen over waar de 
460 woningen moeten komen, stelt het college dat het inbreidingslocaties zijn die nog 
moeten worden gezocht. De conclusie is dus dat de locaties nog niet duidelijk zijn en 
dat burgers mogelijk nog voor verrassingen kunnen komen te staan. Vervolgens heeft 
de fractie nog de concrete vraag gesteld: “waar wil het college beginnen met 
woningbouw?”. Een andere vraag is: waar ziet het college 3900 m2 groei voor 
winkelvloeroppervlakte in Zuidlaren? Een aantal concrete vragen waarop geen 
antwoord is gegeven. De heer Kremers hoopt dat dit in de tweede termijn gebeurt. 
 
De voorzitter zegt dat de beantwoording ook schriftelijk kan gebeuren. De heer Kloos 
heeft immers ook nog een groot aantal vragen. Deze moeten dan wel voor volgende 
week dinsdag beantwoord zijn. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman is heel verheugd over de beantwoording van de beide 
wethouders. Vooral over de beantwoording van de wethouder die over het landschap 
gaat. Zijn antwoord paste weliswaar niet bij de vraag van mevrouw Van den Berg, want 
zij was bang dat het Messchenveld tegen Tynaarlo aan zou groeien. Het is gebleken dat 
de al aangegeven locaties voor de woningbouw in wezen niet veranderd zijn en dat is 
gewoon een feit. Het is dan wel aardig dat het CDA zegt: “welke afwegingen liggen ten 
grondslag aan het besluit of er wel of niet ontwikkeld wordt”. Deze afwegingen heeft 
spreekster hier en daar gemist. In Vries-Oost zal in verhouding een heel groot gebied 
bebouwd worden. Het college geeft aan dat dit fasegewijs zal gebeuren. Op een 
gegeven moment kunnen er misschien wel grenzen aan worden gesteld. Tot hier en 
niet verder. Het getal 1600, plus Ter Borch, blijft toch wel steeds boven de markt 
hangen. Misschien komt de fractie nog wel met amendementen of moties. Hierover 
moet nog worden nagedacht. Mevrouw Van den Berg heeft nog twee vragen. Voor de 
keuze met betrekking tot de Oude Tolweg noord en zuid geeft het college geen 
onderbouwing. De fractie wil voor deze keuze graag een onderbouwing. De uitbreiding 
van Loopstukken is gerealiseerd voor de eigen bewoners. Van degenen die daar wonen 
heeft mevrouw Van den Berg begrepen dat er heel veel mensen van buitenaf komen 
wonen. Is het dan wel nodig om nog 75 woningen te realiseren? Dit moet dan wel 
fasegewijs gebeuren. Dat waren de vragen. Eventuele andere vragen worden wel 
schriftelijk gesteld. Het college hoort volgende week een antwoord op de vraag of dit 
plan een weloverwogen afweging voor nieuwe ontwikkelingen is en of dit plan zicht 
geeft op een wenselijke toekomst.  
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De voorzitter merkt op dat er geen schriftelijke vragenronde zal worden ingelast. De 
vragen die nog kunnen worden gesteld, zijn de vragen die in deze behandeling niet 
beantwoord zijn.  
 
De heer Hoogenboom heeft nog een paar opmerkingen. De heer Kosmeijer heeft gelijk 
dat er verschillende interpretaties van het structuurplan en de Regiovisie ten aanzien 
van het aantal te bouwen woningen mogelijk zijn. Het zij zo. Spreker heeft er best 
begrip voor dat de heer Kosmeijer een aantal vragen niet heeft beantwoord. Want het 
gaat inderdaad om een globaal lange termijnplan. Over details kan bij de 
bestemmingsplannen worden gesproken. De een gaat lankmoedig om met de 
Regiovisie, de ander vrijmoedig. De heer Hoogenboom is van mening dat men voorlopig 
maar bij de Regiovisie moet blijven. Het valt hem vanavond op dat er in de zaal sprake 
is van een tweedeling. De overkant heeft het over minder en deze kant van de zaal 
heeft een ambitieuze opstelling en voert een offensief beleid om te voldoen aan een 
eigen uitgangspunt. Op pagina 43, wordt gesproken over een gewenste instroom van 
gezinnen met kinderen. De heer Hoogenboom vindt dat men hier offensief tegenaan 
moet gaan. De heer Kalk pleit voor snel bouwen. Snel is een relatief begrip. Spreker wil 
graag van de heer Kalk weten wat hij concreet met snel bedoeld. En waar wil de heer 
Kalk dan dat er gebouwd gaat worden? Met het antwoord komt de heer Kalk dan in de 
problemen, want de mogelijkheden zijn mede door de opstelling van de coalitiepartijen, 
toch uiterst beperkt geworden. Eerlijk is eerlijk.  
 
De heer Kalk zegt dat men de afgelopen vier jaar heel vaak heeft gehoord dat Tynaarlo 
zo ambitieus is als het gaat om virtuele aantallen. De heer Frieling is meerdere keren 
aangewezen als bouwpaus. Het effectieve aantal gebouwde woningen in die periode, 
was echter niet eens zo groot. Hij vond zichzelf die titel dan ook nauwelijks waardig. De 
heer Kalk wil graag dat er wat voortgang komt in lopende projecten als Nieuwe Akkers 
en in de plannen voor verschillende inbreidingslocaties. Bij Diepsloot Zuid was men al 
zover dat er concreet uitgifte gerealiseerd zou kunnen worden, maar het blijft maar 
liggen. Dat is jammer. Daarom vraagt hij aan te geven welke locaties er op redelijk korte 
termijn, in deze periode, nog bebouwd kunnen worden. Dat wil de fractie graag omdat 
er mensen zijn die er belang bij hebben.  
 
De heer Hoogenboom constateert dat de heer Kalk zelf dus ook vraagt waar het moet 
plaatsvinden. Vervolgens zegt hij dat hij niet zo bang is dat de Groene Long in gevaar 
zal komen door de bouwplannen. Hij doet daarvoor een beroep op het gezonde 
verstand van de betrokkenen. Wethouder Assies heeft gereageerd op de opmerking 
van spreker over de zuidelijke ringweg die er aldoor maar niet komt. Maar als de Zuid 
Tangent er wel komt, zal hij wel door het grondgebied van de gemeente Tynaarlo lopen. 
Hiermee moet toch rekening worden gehouden in het structuurplan. Als laatste wil hij 
nog een opmerking maken over het bestemmingsplan Zuid-Es. Hij wil het college in 
overweging geven de situatie maar voorlopig zo te laten. Dat is altijd gemakkelijk voor 
de toekomst.  
 
De voorzitter geeft aan dat het nu tijd is voor de beantwoording. Een aantal antwoorden 
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zullen voor volgende week dinsdag schriftelijk worden gegeven. 
 
Wethouder Kosmeijer wil geen algemeen betoog meer houden omdat dit teveel tijd kost. 
Hij zal proberen de vragen van iedere spreker te beantwoorden. De heer Kalk stelde 
een vraag over de gefaseerde aanpak van Vries-Oost. Hierover heeft het college al 
genoegzaam aangegeven dat het niet in één keer zal worden volgebouwd. Het college 
voorziet een gefaseerde opbouw van de bebouwing ter plaatse. Hij onderstreept de 
woorden van de heer Kalk over de bevolkingsopbouw in deze gemeente. Dit staat in het 
structuurplan ook als zodanig verwoord. Het college vindt dat de gemeente daar een 
taak in te volbrengen heeft. Het accommodatiebeleid dient daartoe ook uit te nodigen. 
Meerdere raadsleden hebben gesproken over de locatie van de Zuid-Es en over de 
discussie over het terugbrengen van de rode contourlijn. Tijdens de 
voorlichtingsavonden is door wethouder Kosmeijer ook al naar voren gebracht dat niet 
de gemeente, maar de provincie over de rode contourlijn gaat. In de discussie met 
Gedeputeerde Staten is ook de discussie over de rode contourlijn Zuidlaren en Zuid-Es 
aan de orde geweest. De gedeputeerde heeft toen aangegeven dat de provincie nog 
steeds achter deze keuze staat. Daar kon de wethouder het mee doen. Als de eigen 
bestemmingsplannen worden herzien, kan er een andere afweging worden gemaakt. Er 
is gevraagd waarom de locatie Zuid-Es is opgesplitst in twee delen, waarbij een groot 
deel afvalt als woningbouwlocatie. Dit heeft hij in de structuurnota nagekeken. Hij heeft 
geconstateerd dat de bewoordingen in de structuurnota hierover kennelijk niet 
voldoende zijn. Hier zal naar worden gekeken. De keuze die destijds is gemaakt, is 
echter de uitkomst geweest van een gevoerde discussie over het onderwerp. De 
redenering is wellicht hetzelfde, terwijl men tot een andere afweging komt, maar zo gaat 
het nu eenmaal in het leven. Er moeten keuzes worden gemaakt. Deze worden 
ingegeven door het verlangen een aantal knelpunten in de gemeente Tynaarlo op te 
lossen. Aan de andere kant wil men ook het landschap in de gemeente hoog in het 
vaandel houden en beschermen. Hoe men het ook wendt of keert: daar waar gebouwd 
wordt, kan geen bloemetje meer groeien en kan geen vogeltje meer nestelen. Dat is 
een waarheid als een koe, die er overigens ook niet meer kan grazen. Dat is een feit.  
Over het tijdspad is door het college al aangegeven, dat hierop zal worden 
teruggekomen. De vraag over de aansluiting op de N34, kan beter door wethouder 
Assies beantwoordt worden. Verder vindt men de opvatting van het college over de 
concentratie van winkels buiten de Stationsweg eigenlijk te defensief. Ook andere 
fracties hebben de locatie Prins Bernardhoeve al weer eens van stal gehaald. De 
opstelling van het college hierin, gesteund door de raad, is steeds helder geweest. Het 
college streeft naar instandhouding van de Prins Bernardhoeve als beurscomplex. 
Natuurlijk ziet het college dat op dit moment de afronding van de biedingen plaatsvindt. 
Wat er daarna met het complex gaat gebeuren is onzeker. Daarvoor is de gemeente 
afhankelijk van de nieuwe trotse eigenaar van de Prins Bernardhoeve. In dit 
structuurplan kan daarover niets worden opgenomen. De visie van het college is helder 
en zal tot op het laatste moment worden uitgestraald. Wat er vervolgens achter weg 
komt, daarover zal nog uitgebreid met de raad worden gediscussieerd. Daarom is in de 
verkeerssituatie van Zuidlaren steeds rekening gehouden met een bestaande 
concentratie van winkels op de Stationsweg. Welke mogelijkheden er in de toekomst 
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zullen zijn, kan op dit moment niet worden overzien. De contourlijnen komen bij een 
latere uitvoering van het bestemmingsplan weer terug. Verder is gevraagd waar zal 
worden begonnen. Bij Diepsloot Zuid is sprake van een problematische 
verkeerssituatie. Dit is door de raad ook geconstateerd. Als het structuurplan wordt 
vastgesteld, zal worden bezien of de situatie daar kan worden opgelost. Er zal worden 
beoordeeld of op die locatie versneld kan worden gebouwd. Voor wat betreft de Zuid-Es 
locatie zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast. Dan kan er wel gebouwd 
worden. In beginsel heeft het bestemmingsplan een bouwlocatie. Het dossier Nieuwe 
Akkers loopt al langer. De gemeente is met de woningcorporatie in gesprek over een 
plan waarin de uitgangspunten helder zijn. Met vereende krachten zal vervolgens 
worden gewerkt om zo snel mogelijk tot resultaten te komen. Voor Tienelswolde geldt 
dit ook. Het zijn een aantal bestaande locaties waar de discussie al langer over loopt. 
Hopelijk kan daar op korte termijn tot resultaat gekomen worden. Bovendiepen is nog 
niet genoemd. Dit staat niet in het structuurplan als zodanig ter discussie. Het is wel een 
locatie waar daadwerkelijk iets gerealiseerd gaat worden. 
 
De heer Meerman vraagt wat de wethouder bedoelt met de aanpassing van de 
bestemmingsplannen. Bedoeld hij dat in het plan wordt meegenomen dat de noordzijde 
niet meer bebouwd gaat worden en dat deze locatie een andere bestemming krijgt?  
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat hij de discussie hierover achter in de tijd wil zetten. 
Hij sluit het niet uit, maar op dit moment ligt er een structuurplan waar nog een aantal 
onzekerheden in zitten. De raad heeft daar ook gewag van gemaakt. Voordat de 
bestemming wordt gewijzigd, dient wel zeker te zijn dat de totale visie in het 
structuurplan tot een goed einde wordt gebracht. Hij sluit niet uit dat in het uiteindelijke 
bestemmingsplan de rode contourlijn wordt teruggerooid. De rode contourlijn ligt er dan 
nog wel, maar de bouwbestemming is er dan vanaf gehaald.  
 
De heer Meerman vraagt zich af waarom dit besluit niet direct wordt genomen. De raad 
heeft hierover besloten. Dit besluit kan definitief worden gemaakt door een 
bestemmingsplanwijziging door te voeren. Nu maakt de wethouder het afhankelijk van 
de ontwikkelingen. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat bestemmingsplannen op dit moment niet worden 
vastgesteld. De discussie is nog niet afgerond en is bij het structuurplan niet aan de 
orde. Spreker is zich bewust van de verkiezingsuitslag. Hij is zich bewust van de 
opvattingen die dit heeft opgeleverd. Ze zijn verwoord in het Manifest. In hetzelfde 
Manifest zijn een aantal uitspraken vastgelegd over doelgroepen. Tegen die 
achtergrond moet samen met de raad tot een slotafweging worden gekomen. Dan 
zullen de uiteindelijke keuzes worden bepaald. Hij zegt dit niet om er nu onder uit te 
komen, maar die afweging zal dan helder en transparant gemaakt worden. Er zal dan in 
de richting van de raad en de bevolking verantwoording over afgelegd worden.  
De afspraken met de woningcorporaties zijn ook aan de orde geweest. Spreker 
verzekerd de raad dat het contact met de woningcorporaties zal worden opgepakt. De 
fanclub zit al op de tribune. Er zullen goede afspraken met hen worden gemaakt. Er 
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worden ook prestatieafspraken gemaakt. Dat is in feite een uitvloeisel van het 
Woonplan in combinatie met het structuurplan. Bij eventueel geschikte locaties zal dan 
vroegtijdig met woningbouwcorporaties tot een afronding worden gekomen. Verder zijn 
de bedrijfsterreinen nog aan de orde geweest. Hoe ziet het college de toenemende 
vraag. De heer Kalk heeft ook al een antwoord op deze vraag gegeven. In het 
structuurplan is een heldere lijn geschetst tot welke slotconclusie het college zal komen. 
Het is ingegeven door een totale gebiedsvisie op Vries-Oost. Verder werd er nog 
gevraagd hoe het college denkt om te gaan met lokale bedrijven op bedrijfsterreinen en 
of dit tot een beperking leidt van uitgifte van bedrijfslocaties en dus tot een 
achterschuiven in jaartallen. Als dat niet zo is, zal er op dat moment een nieuw 
antwoord moeten worden gevonden.  
 
De heer Stel zegt dat de gemeente Tynaarlo op dit moment werkt met een uitgiftebeleid 
dat alleen voor lokale bedrijvigheid geldt. 
 
Wethouder Kosmeijer beaamt dit, maar zegt dat er ook een discussie in de raad is over 
hoe daar in de praktijk mee om wordt gegaan. Over specifieke uitgiftes is in de raad wel 
eens een inhoudelijke discussie gevoerd. Dat heeft tot de afspraak geleid dat er nog 
een keer een discussie over de uitgifteregels gevoerd zal worden. De discussie zal 
gaan over de mogelijkheid de uitgifteregels aan te scherpen en waartoe dit zal leiden. 
Deze discussie zal nog plaatsvinden. Op de uitkomst van de discussie kan spreker niet 
vooruit lopen. Mevrouw Terwal doet de boute uitspraak dat het college geen 
inspanningsverplichting op de locatie Nijdam heeft gedaan. In de eerste termijn heeft de 
wethouder al aangegeven dat de gemeente bij de onderhandelingen met de verkoper 
zelfs verder is gegaan dan de woningbouwcorporatie verstandig achtte. Er is dus wel 
degelijk aan de inspanningsverplichting voldaan. Toen de gemeente aan tafel zat met 
de verkoper om te onderhandelen over de prijs, ging de prijs niet naar beneden maar 
omhoog. Toen hield het voor de gemeente op. Dat is de conclusie. Als de raad vindt dat 
de gemeente Tynaarlo niet ver genoeg is gegaan, spijt dit wethouder Kosmeijer. 
De heer Kloos sprak nog over Tienelswolde. Dit is voor het college een project dat snel 
tot een eindoplossing moet komen. Er moet daar daadwerkelijk iets gerealiseerd 
worden. De schriftelijke vragen van de heer Kloos worden in spanning afgewacht. Dan 
nog de monitoring, waarover de heer Meerman een vraag heeft gesteld. De monitoring 
is in handen van de Regiovisie. Op het moment dat de eerste rapportage daarvan 
binnen is, zal de raad van de inhoud op de hoogte worden gebracht. Als de raad het 
zinvol acht, kan er een discussie over plaatsvinden. 
 
De heer Meerman vraagt naar de frequentie van de monitoring. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat hij het niet zeker weet, maar hij denkt dat het eens 
per jaar is. Hij zal het nog navragen en het later schriftelijk bevestigen. Er is vervolgens 
een vraag gesteld over de geluidseffecten van het vliegveld. De geluidseffecten zijn niet 
meegenomen omdat er op dit moment een discussie bij de Raad van State loopt waar 
het aanwijzingsbesluit voor de baanverlenging deel vanuit maakt. Alle geluidscontouren 
zijn hierin verwoord. Deze zijn bepalend voor het totale geluidseffect. Dit is goed 
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geregeld, daarom is het ook niet in het structuurplan opgenomen. De heer Kremers had 
nog een vraag over de grootschalige landbouw. De vraag was of in het structuurplan 
kan worden opgenomen dat de grootschalige landbouw niet zal worden belemmerd. Het 
college acht dit niet zinvol omdat in het structuurplan niet is opgenomen dat het zal 
worden geblokkeerd. Het wordt dus niet geblokkeerd. Bovendien zou hiermee het 
provinciale beleid worden doorkruist. In het POP is vrij helder aangegeven in welke 
zonegebieden grootschalige landbouw kan plaatsvinden. Dan komt men in feite tot een 
afweging op locatieniveau, situationeel niveau, individueel niveau, of men wil komen tot 
een aanpassing of niet. Op dat moment zal men ook met de provincie in overleg moeten 
treden en de wensen van de gezondheidszorg en welzijnszorg moeten laten 
onderzoeken. In het Manifest is helder aangegeven dat de economische impuls ook in 
de gezondheidszorg wordt gezocht. Van het college mag worden verwacht dat zij er 
werk van maakt. De overweging om daar nog onderzoek naar te gaan doen via de 
universiteit of HBO-instellingen zal worden meegenomen. Het is volgens spreker echter 
niet iets dat in het structuurplan thuis hoort. De vraag over de winkeloppervlakte kan 
wethouder Kosmeijer op dit moment niet beantwoorden. Het gaat ook veel verder dan 
het structuurplan. Dit zal in een bestemmingsplan moeten worden meegenomen. 
Mevrouw Van den Berg deed de uitspraak dat de locaties niet zijn veranderd. Die 
opvatting deelt spreker niet helemaal. Maar over het algemeen is het natuurlijk wel aan 
de orde. Er zijn niet heel veel locaties afgevallen en er zijn ook niet heel veel nieuwe 
locaties bijgekomen. De heer Hoogenboom spreekt over een tweedeling. De overkant 
wil minder en deze kant wil meer. Daarmee kan worden gezegd dat het structuurplan 
unaniem wordt aanvaard, want het is de gulden middenweg voor beide partijen.  
 
Wethouder Assies merkt op dat hij niet heeft gezegd dat de Zuid Tangent gerealiseerd 
zou worden in het kader van netwerkanalyse. Er is alleen geconstateerd dat de toegang 
tot de stad vanaf de zuidelijke kant problemen veroorzaakt. De Zuid Tangent is 
voorlopig niet in beeld. Ook niet in de netwerkanalyse. Daarmee wil hij de raad 
geruststellen. Het is ook wel duidelijk dat de regering er geen prioriteit aan geeft. Dan 
de N34. Hierover is in het kader van de verkeerssituatie in Zuidlaren uitgebreid 
gesproken. Wethouder Assies heeft toen toegezegd dat, zodra de eigendomskwestie is 
geregeld, hij opnieuw met de provincie in gesprek zal gaan. Het duurt nog even. Dit jaar 
gaat wel de kogel door de kerk. 
 
De voorzitter zegt dat met de beantwoording van het college een einde is gekomen aan 
de tweede termijn. Dit agendapunt wordt geschorst tot volgende week. Er zullen vóór 
aanstaande dinsdag een aantal vragen schriftelijk worden beantwoord. De raad heeft 
volgende week een derde termijn voor het indienen van amendementen en moties. 
Spreker verzoekt de raad er kritisch naar te kijken en bij het indienen eventueel in 
overleg met de griffier te treden of het om een amendement of een motie gaat. Wellicht 
kan het geen kwaad om onderling wat afstemming te zoeken om de vergadering vlot te 
laten verlopen. 
 
 

 Sluiting 

 

gemeente Tynaarlo 
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De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten. 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van   
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
De griffier, 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 
tober 2006  
 
 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
De griffier, 

 

gemeente Tynaarlo 


