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gemeente Tynaarlo 

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Tynaarlo, gehouden op dinsdag 9 januari 2007 om 20.00 uur in de 
vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 

Aanwezig: de raadsleden, te weten, de dames T.A.M. van de Berg-Buis en  
ir. C.H. van den Berg-Huisman, de heer H.J. Bolhuis, de dames G.B. Bomhof-Ruijs, 
A.E. Brinkman en A J. Buring, de heer P. van Es, de dames J. van Gelder-van den Berg en 
N. Hofstra, de heren J. Hoogenboom, A. Kalk, C.H. Kloos, R. Kraayenbrink, L.M. Kremers, 
A.M. Meerman, P.A. van Mombergen, G. Pieters, R. Prins, O.D. Rietkerk, J.L. Stel, J. Talens 
en de dames T. Terwal-Arends en R.R.M. Zuiker. 
 
De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer 
 
Afwezig m.k. : wethouder de heer H. Assies 
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 
aanwezige leden, de leden van het college, de steunfractieleden, de 
vertegenwoordigers van de pers, de ambtelijke ondersteuning, alsmede de luisteraars 
van Radio Loep en belangstellenden op de publieke tribune hartelijk welkom. Namens 
het gemeentebestuur van de gemeente Tynaarlo wenst hij iedereen een goed, mooi en 
gezond 2007 toe. Vanavond wordt de raadsvergadering feestelijk geopend. Er vinden 
namelijk twee naturalisaties plaats.  
 
De dames Warner en Flores en partners worden uitgenodigd naar voren te komen. Alle 
aanwezigen worden verzocht te gaan staan. De burgemeester geeft aan het een 
voorrecht en een genoegen te vinden, om het certificaat van bekendmaking van het 
Nederlanderschap te mogen overhandigen. Het is een voorrecht, temeer omdat de 
betrokken personen toetreden tot Nederland, tot het Nederlanderschap en bovendien 
als Nederlander in de gemeente Tynaarlo gaan wonen. Wonen en leven in Nederland is 
een voorrecht. Bij dat voorrecht horen rechten en plichten. Artikel 1 van de grondwet is 
in de Nederlandse samenleving erg belangrijk. Hierin wordt gesteld dat allen die zich in 
Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk behandeld dienen te worden. 
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Het kan niet vaak genoeg worden 
herhaald dat men in Nederland op deze manier met elkaar behoort om te gaan. 
Namens de gemeente Tynaarlo feliciteert burgemeester Rijpstra de betrokkenen van 
harte met het Nederlanderschap. Zij zullen een paspoort krijgen en mogen in het 
vervolg gaan stemmen. Op 7 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Hopelijk zal 
men gebruik maken van het stemrecht. Er is in Nederland een ruime keuze uit partijen. 
Bij de uitreiking van het certificaat geeft de gemeente een paar kleine geschenkjes. De 
geschenkjes bestaan uit de Nederlandse vlag en de wimpel. Nederland is een 
Koninkrijk en daar hoort de wimpel bij. Verder een aardig boekje over de Koningin van 
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Nederland, getiteld ‘Wij’. En als laatste geschenk de grondwet van Nederland. De raad 
heeft dit boekje onlangs ook ontvangen en kent de tekst vast al uit het hoofd.  
 
Vervolgens verzoekt de voorzitter de heer Mark Dijkhuizen naar voren te komen. De 
twee personen die zojuist zijn genaturaliseerd, zijn geïmmigreerd naar Nederland. Nu is, 
tot ieders verdriet, geconstateerd dat de heer Dijkhuizen gaat emigreren. Hij gaat weg 
uit Drenthe, weg uit het Noorden en dus eigenlijk een beetje weg uit Nederland. De heer 
Dijkhuizen heeft een nieuwe baan in Gelderland, de grootste provincie van Nederland. 
Een heel mooie provincie, maar een stuk complexer dan Drenthe. De dynamiek, die de 
laatste jaren in Tynaarlo heeft gespeeld, zal ook zeker in Gelderland aanwezig zijn. 
Namens de gemeente Tynaarlo, het college, de ambtelijke ondersteuning en niet in de 
laatste plaats het bureau communicatie, wordt de heer Dijkhuizen hartelijk bedankt voor 
zijn berichtgeving, inzet en prettige manier van samenwerken. Ook wordt hij bedankt 
voor zijn verdiensten voor de Zuidlaarder ondernemersvereniging, vooral voor de 
Zuidlaardermarkt. Spreker wenst hem heel veel succes en plezier in Gelderland. Het 
gaat hem goed. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 12 december 2006 en 
vaststellen actielijst 
 
Mevrouw Buis merkt op dat zij als aanwezig staat vermeld. Zij was echter afwezig. 
 
De heer Van Mombergen verwijst naar bladzijde 25, de derde alinea. Daar staat dat ‘de 
jeugd voor één consumptie vier uur moet werken’. Misschien heeft hij dit gezegd, maar 
het klopt niet. De jeugd moet voor één consumptie een half uur werken. 
 
De heer Stel leest op bladzijde 12, in de tweede alinea, dat ‘de raad zich in zijn 
controlerende taak niet serieus voelt genomen’. Spreker verzoekt dit te wijzigen in ‘de 
fractie van Leefbaar Tynaarlo voelt zich in zijn controlerende taak niet serieus 
genomen’, aangezien de heer Stel geen toestemming heeft gegeven om namens zijn 
fractie te spreken. Hij ondersteunt deze uitspraak niet. 
 
Zijn tweede opmerking betreft bladzijde 29, de voorlaatste alinea. Daar zegt de 
voorzitter toe, de vraag over de aansprakelijkheid van de GGD en over de WMO 
schriftelijk te beantwoorden. Dit is tot op heden niet gebeurd.  
 
De voorzitter zegt dat hiervan een aantekening wordt gemaakt. Het antwoord zal zo 
spoedig mogelijk komen. 
 
De heer Van Mombergen geeft aan dat hij inderdaad heeft gezegd: “de fractie van 
Leefbaar Tynaarlo voelt zich in zijn controlerende taak niet serieus genomen’. 
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De voorzitter constateert dat het verslag en de actielijst, met inachtneming van 
bovengenoemde wijzigingen, onder dankzegging worden vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
 
De voorzitter meldt dat er vragen zijn binnengekomen van mevrouw Van den Berg-
Huisman en mevrouw Terwal, over de Hoofdweg, bij de ABN/AMRO, splitsing Nieuwe 
Akkers in Paterswolde. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat iedereen kort voor Kerst, het nieuwe plateau 
ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft kunnen zien. Al ras bleek echter dat het 
geen verbetering, maar een verslechtering was. Vooral de fietsers, maar ook 
automobilisten en voetgangers, ondervinden er veel last van. De fractie van D66 heeft 
er veel klachten over gekregen. De fractie van Gemeentebelangen eveneens. Wellicht 
de overige fracties ook? Zij vraagt of de wethouder bereid is de situatie zo te wijzigen 
dat het voor de fietsers veiliger wordt en zo ja, op welke termijn. 
 
Mevrouw Terwal geeft aan dat ook de fractie van Gemeentebelangen over dit 
onderwerp is benaderd. De vernieuwde kruising is onveilig gebleken. Zij sluit zich bij de 
uitspraken van mevrouw Van den Berg-Huisman aan. Verder heeft zij nog een vraag 
betreffende de kruising Wieldraaiersteeg/Hoofdweg. Deze kruising zal eveneens 
worden aangepast. Het is de fractie van Gemeentebelangen gebleken dat hier een 
soortgelijke kruising zal komen. De fractie adviseert om eerst de kruising 
Hoofdweg/Nieuwe Akkers te evalueren, om niet dezelfde fout te maken. 
 
Dat de situatie onveilig is, is ook bij wethouder Kosmeijer bekend. Dit is aanleiding 
genoeg om de bestaande situatie op korte termijn opnieuw te bezien. Er zullen de 
nodige aanpassingen worden gedaan, zodat de verkeersveiligheid voor vooral de 
fietsers, opnieuw gewaarborgd wordt. Op korte termijn zal helder worden gemaakt hoe 
één en ander zal worden opgelost. Het spreekt vanzelf dat deze ervaring vervolgens 
wordt meegenomen bij het aanpassen van de kruising Wieldraaiersteeg/Hoofdweg. 
 
De heer Prins heeft een vraag over de afvalbakken. Per 1 januari is het inzamelen van 
blik en pakken gestaakt. De fractie ontvangt veel vragen hierover. Hij verzoekt het 
college daarom, zo spoedig mogelijk extra aandacht aan dit onderwerp te schenken op 
de gemeentepagina. Duidelijke tekst en uitleg over waarom met deze vorm van 
inzamelen is gestopt.  
 
Wethouder Frieling geeft aan dat hij deze toezegging wil doen. De deadline voor deze 
week is echter verstreken, dus zal hij niet eerder dan volgende week hierover kunnen 
berichten. Hij vindt het een goede suggestie en er zal zeker aandacht aan worden 
besteed. Verder wil hij nog iets opmerken over een ander afvalitem. Aanstaande 
donderdag vindt er in Zeegse een inloopavond plaats over de vuilinzameling in het 
bosgebied. De inloopavond begint om 17.00 uur en duurt tot 19.30 uur. De locatie is 
‘Het Witte Hoes’.  
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De heer Kremers wil spreken over de verloedering van de omgeving van de 
Havezathelaan op de Zuid Es. Het woord verloedering geeft al aan hoe urgent de 
problematiek is. Aan de Havezathelaan in Zuidlaren bevindt zich de voormalige C1000. 
Het pand is dichtgetimmerd. De omgeving van het pand verloedert letterlijk. TNT heeft 
daar inmiddels zelfs de brievenbus verwijderd, omdat de locatie te gevoelig is voor 
vandalisme. Met name de buurtbewoners vragen zich terecht af, wat het college op 
korte termijn aan deze situatie gaat doen. 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt namens het college dat de situatie bekend is. In het 
kader van het integrale accommodatiebeleid, waarover vanavond nog wordt gesproken, 
is er vandaag een bespreking geweest over de situatie bij de C1000. In het eerste 
kwartaal van dit jaar zal duidelijk worden, of de locatie C1000 een rol van betekenis 
gaat spelen en of het gebouw daarin nog een functie zal vervullen. Mocht het gebouw 
nog ergens voor kunnen worden gebruikt, dan moet het nu natuurlijk niet worden 
afgebroken. Het college beseft wel dat er snel duidelijkheid moet komen, omdat er 
inderdaad sprake is van verloedering. De uitkomst kan zijn dat het pand gebruikt gaat 
worden, of dat het moet worden gesloopt. 
 
De heer Kremers verzoekt de wethouder deze informatie schriftelijk aan de 
buurtbewoners te doen toekomen. Zij leven met vragen en drie maanden is in deze 
situatie een lange termijn. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt toe de buurtbewoners te informeren. 
 
De heer Kloos heeft enkele vragen over de Jeugdsoos in Eelde/Paterswolde. Het 
verzoek van de fractie was om vóór deze vergadering de vragen in de brief van 27 
december te beantwoorden, maar dat is niet gelukt. Daarom stelt hij ze nu bij het 
agendapunt vragenrecht. De vragen zijn als volgt: 
• In welke raadsvergadering is besloten dat het college is gemachtigd, in het 

bestemmingsplan Eelde-Paterswolde, na vaststelling door de raad, zelfstandig 
wijzigingen aan te brengen? In dit geval het omzetten van de bestemming “wonen 
en zakelijke dienstverlening” (woonkantoren en dergelijke) in een openbare functie? 

• De eigenaar van de locatie Hoofdweg 169/171, de heer J. Ensink, werkt op 
freelance basis voor de gemeente. In hoeverre heeft het college ervoor 
zorggedragen dat is uitgesloten, dat de schijn van belangenbegunstiging zou 
kunnen worden gewekt? 

• Waarom wordt het Dorpshuis, dat heel wel in staat geacht mag worden aan de 
verlangens van de jongeren tegemoet te kunnen komen (er is genoeg 
parkeergelegenheid en er zijn relatief weinig omwonenden), niet gebruikt? 

• Wat denkt het college te doen aan het gegeven, dat de omwonenden in het gebied 
van de Hoofdweg zwaar teleurgesteld zijn in de manier waarop het college hen 
heeft overvallen met genoemde plannen? 

• In hoeverre is het college van mening dat het nog kan pretenderen glashelder en 
transparant te opereren? 
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De heer Kloos heeft nog enkele aanvullende vragen over de Jeugdsoos. De bewoners 
aldaar zijn van mening, dat de raad de burgers eerst moet aanhoren en dus uitgenodigd 
dient te worden, voor de door het college geplande informatieavond. Ook blijkt dat vele 
omwonende geen brief hebben ontvangen over deze informatieavond. De concrete 
vraag is dan ook, waarom de raad niet is uitgenodigd en waarom niet alle omwonenden 
een uitnodiging hebben ontvangen. Nu bekruipt de fractie van Leefbaar Tynaarlo het 
gevoel dat er selectief mensen worden uitgenodigd en dat de raad buiten spel wordt 
gezet. Klopt het dat de betreffende avond op 15 januari zal worden gehouden en wel 
om 19.30 uur in het Dorpshuis in Paterswolde?  
 
De voorzitter dankt de heer Kloos voor zijn inbreng en zegt dat hij deze keer wat meer 
vragen heeft toegestaan bij het spreekrecht, vanwege de urgentie. In feite is het 
agendapunt bedoeld om een paar korte informatieve vragen te stellen. Gezien het 
belang van het onderwerp heeft hij meer vrijheid gegeven dan anders. 
 
De heer Kloos zegt dat de vragen eerder schriftelijk zijn ingediend. Hij heeft hierop 
echter geen antwoord gekregen, daarom stelt hij ze nu. 
 
De voorzitter antwoordt dat de heer Kloos dan, vanwege de urgentie, beter gebruik had 
kunnen maken van het recht op interpellatie. Er had dan gedebatteerd kunnen worden 
met de wethouder. Nu is het op deze manier gebeurd en wethouder Kosmeijer zal 
ingaan op de vragen. 
 
Wethouder Kosmeijer zegt in antwoord op de vraag van de heer Kloos, dat het college 
niet is gemachtigd het bestemmingsplan te wijzigen en dat dit ook niet is gebeurd. Het 
oude bestemmingsplan van het gebouw, bevatte de functie van Jeugdsoos. 
Bestemmingsplantechnisch gezien was dit geen enkel probleem. In de actualisatieslag 
is er de bestemming ‘zakelijke dienstverlening’ aan toegevoegd. De kerk was namelijk 
verkocht en zou als zodanig niet meer worden gebruikt. Vervolgens is, op voorspraak 
van TRIAS en van de eigenaar, de huidige bestemming toegespitst op specifieke 
jeugdsoosactiviteiten voor de duur van drie jaar. Dit is in de tekst van het 
ontwerpbestemmingsplan verwoord en het is door de gemeenteraad geaccordeerd voor 
de inspraakprocedure. Uiteindelijk is het vastgesteld. In het bestemmingsplan is een 
nadere aanduiding op de plankaart gewijzigd. Deze aanduiding stond niet in het 
ontwerp. Juist vanwege de transparantheid heeft men besloten om dit op de kaart 
specifiek aan te duiden. Het betreft dus geen wijziging, maar een nadere aanduiding, 
die al in het door de raad geaccordeerde bestemmingsplan stond. Zo is de procedure 
gelopen. Met de onrust die dit heeft veroorzaakt en terugblikkend op wat er allemaal is 
gebeurd, kan men zich afvragen of het wel een succesvol communicatietraject is 
geweest. Het antwoord is neen. Vervolgens heeft het college, naar aanleiding van de 
ontstane onrust, gemeend direct een bijeenkomst te moeten beleggen. Deze 
bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 januari om 19.30 uur in het Dorpshuis. De 
bewoners zijn over deze bijeenkomst geïnformeerd. Bij het informeren van de 
omwonenden dient een grens te worden getrokken. De grens is gelegd bij de apotheek. 
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Een deel van de Schoollaan is ingelicht en de Raadhuislaan, tot aan de winkels aan de 
Hoofdweg. Er kan altijd getwist worden over waar de grens moet worden gelegd. Op de 
gemeentepagina van aanstaande woensdag wordt de bijeenkomst in ieder geval ook 
gemeld. Iedereen die zich geroepen voelt, kan de avond dus bijwonen. Voorzover bij de 
wethouder bekend is, is de uitnodiging inmiddels ook naar de raad gestuurd. Natuurlijk 
kan de raad aanwezig zijn, als hiertoe behoefte bestaat. De heer Kloos had nog een 
vraag over de voormalige eigenaar van de kerk. Deze is in dienst bij de gemeente 
Tynaarlo. Dat is juist. De suggestie van belangenverstrengeling wordt door de 
vragensteller gewekt. Hoe het ook zij: het is een medewerker van de gemeente die een 
bepaald pand in eigendom heeft, dat ook bedoeld kan worden voor een bepaalde 
functie. Dat dit nu toevallig een medewerker betreft doet in dit geval niet ter zake. Er is 
totaal geen sprake van vermenging van functies. Er is gekeken naar wat de 
mogelijkheden zijn, gelet op het oude bestemmingsplan en gelet op de situatie in het 
nieuwe bestemmingsplan. Als het er in past, dan is er ook geen enkele schijn tegen. De 
heer Kloos zegt dat er in het dorpshuis van alles mogelijk zou kunnen zijn. In het 
verleden is hierover echter al uitvoerig met de raad gediscussieerd. Die mogelijkheid is 
er dus niet. Dit is één van de knelpunten die de raad heeft uitgesproken: het college 
dient er voor te zorgen dat er een alternatieve locatie komt. 
 
De heer Kloos zegt met verbazing één en ander te hebben aangehoord. Het 
vragenrecht is niet bedoeld om te discussiëren. Daarom zal spreker genoegen moeten 
nemen met de beantwoording. Hij neemt aan dat het onderwerp te zijner tijd voor een 
raadsvergadering zal worden geagendeerd. De fractie zal er dan nader op ingaan. In 
ieder geval wordt de uitkomst van de bijeenkomst op 15 januari door de fractie 
afgewacht.  
 
Wethouder Kosmeijer geeft aan dat hij niet over de agenda van de raad gaat.  
 
De heer Kloos antwoordt dat dit ook niet nodig is. De raad bepaalt zelf wel wat zij op de 
agenda wil hebben. Het college gaat daar niet over.  
 
De voorzitter wijst er op dat het Presidium bepaalt wat er op de agenda komt.  
 
 

5. Spreekrecht 
 
De voorzitter geeft aan dat er zich voor agendapunt 10 en 11 insprekers hebben 
gemeld. Deze agendapunten worden met voorrang behandeld. De insprekers zullen bij 
de betreffende agendapunten het woord krijgen.  
 
Verder wijst hij er op, dat in de agenda bij agendapunt 10 staat “Vaststelling 
bestemmingsplan Westlaren”. Dit klopt niet. Het moet zijn: “Bestemmingsplan Westlaren 
(actualisering)”. Mevrouw Ensing krijgt hierover als eerste het woord. 
 

10. Bestemmingsplan Westlaren (actualisering) 
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Mevrouw Ensing zegt, dat toen de meeste omwonenden hun huizen kochten, deze 
grensden aan de Boomkwekerij van de gemeente. Beheert en onderhouden door de 
gemeente en voor de bewoners een mooie buffer, voor onder andere de drukte van de  
achterliggende Stationsweg. Het was niet toegankelijk voor onbevoegden. Alleen de 
medewerkers van de gemeente hadden er iets te zoeken. Gaandeweg zijn de bomen 
weggehaald. Er staan er nog een aantal en ruim twee jaar geleden is het laatste 
gedeelte van het perceel ingezaaid en wordt het wekelijks gemaaid door de gemeente. 
De omwonenden zijn niet gelukkig met deze “kaalslag”. Wel met het gepleegde 
onderhoud. In het voorontwerp bestemmingsplan wordt het perceel nu bestempeld als 
“groenvoorziening”. Maar wat wordt verstaan onder groenvoorziening?  
Welk beleid hanteert de gemeente ten aanzien van groenvoorzieningen, met name ten 
aanzien van het onderhoud? Wat beoogt de gemeente met het perceel op termijn? 
Mogen de omwonenden het perceel zien als een uitbreiding van hun achtertuin en als 
toegangsweg voor hun percelen? 
Er is toegezegd dat het afsluitende hek met slot zal blijven staan, dat het terrein geen 
openbare groenstrook zal worden en dat bezien zal worden, of het bord “ verboden 
toegang voor onbevoegden” weer aangebracht kan worden. De omwonenden doen 
hiertoe een dringend verzoek. 
Het “sleutelbeleid”, zo is gebleken, wordt zeer royaal gehanteerd en het hek is dikwijls 
niet afgesloten. De bewoners wensen, een terughoudend beleid met betrekking tot de 
sleutelafgifte en dat het hek alleen wordt gebruikt door de medewerkers van de 
gemeente. Denkt de gemeente op termijn ook aan eventuele andere mogelijkheden 
voor het perceel? Bijvoorbeeld het opnieuw in gebruik nemen als Boomkwekerij (dit 
biedt overigens werkgelegenheid en bomen heeft men altijd nodig). Of bijvoorbeeld het 
verdelen van het perceel en te koop aanbieden aan de omwonenden? Wat de 
bewoners van de Sparrenlaan graag zien, is dat er een houtwal wordt aangebracht 
zodat de huidige geluid- en lichthinder van de Stationsweg wordt teruggedrongen. 
 
De heer Hamersma wil vooral over de Tienelsweg spreken, die in het 
voorbestemmingsplan Westlaren staat. De gehele Tienelsweg valt volgens spreker 
eigenlijk onder twee bestemmingsplannen. Het eerste stuk tot en met 30c, valt onder 
het bestemmingsplan Westlaren. Het stuk daarachter valt onder het bestemmingsplan 
Buitengebieden. In principe heeft spreker geen moeite met het voorliggende 
bestemmingsplan. Zijn verzoek is echter, of de gehele Tienelsweg meegenomen zou 
kunnen worden binnen het bestemmingsplan Westlaren. De reden hiervoor is dat er dan 
sprake is van één aanpak, onder één bestemmingsplan van een gehele weg. Niet van 
een gedeelde aanpak, omdat een weg toevallig onder twee bestemmingsplannen valt. 
De voornaamste motivatie voor zijn verzoek is de verkeersveiligheid en het 
verkeerslawaai. De bedoeling is om in Westlaren de maximum snelheid terug te 
brengen tot 30 km per uur. In de buitengebieden, net buiten de bebouwde kom, zou een 
maximum snelheid gelden van 80 km per uur. 
De heer Hamersma heeft van de gemeente begrepen dat er een voorstel ligt om deze 
snelheid terug te brengen tot 60 km per uur, maar dit vindt hij nog steeds een 
onacceptabele aanpak. Zeker in de zomermaanden wordt er fors hard gereden. De weg 
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wordt veel gebruikt. Niet alleen door bewoners, maar ook door veel recreanten, 
paarden, paard en wagens, fietsers en kinderen. De split in maximum snelheden leidt, 
naar de mening van de heer Hamersma, niet tot een grotere veiligheid voor bewoners 
en gebruikers. Daarom verzoekt hij nogmaals om te bezien of de gehele Tienelsweg, 
met de bewoning er omheen, binnen het bestemmingsplan Westlaren kan worden 
meegenomen. Het huidige bestemmingsplan eindigt bij de bebouwde kom. Het verzoek 
is dan ook om de bebouwde kom verder uit te breiden. Dat biedt ook de gelegenheid, 
om de maximum snelheid van 30 km per uur door te trekken, voor de gehele 
Tienelsweg. Uiteraard begrijpt de heer Hamersma dat dit niet onder 
bestemmingsplannen wordt bepaald.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat de raad toevallig de vorige raadsvergadering 
over de actualisatie van het Verkeer en Vervoerplan heeft gesproken. Heeft de heer 
Hamersma naar aanleiding van dit plan gereageerd? In de kranten heeft men burgers 
opgeroepen te reageren indien er sprake was knelpunten. 
 
De heer Hamersma heeft een aantal keren contact met de gemeente gehad. Er zijn 
gedurende de zomermaanden dan ook een aantal metingen gedaan op de Tienelsweg. 
Over de uitkomst van de metingen heeft hij niets gehoord. Maar er is met de gemeente 
wel degelijk contact geweest. 
 
De heer Kremers zegt dat de heer Hamersma zijn vraag in eerste instantie heeft gesteld 
in het kader van de inspraakreactie. Hierop is een antwoord van de gemeente 
gekomen. Wat zint de heer Hamersma niet aan het antwoord van de gemeente, dat hij 
nu opnieuw dezelfde vraag in de raad stelt?  
 
In zijn e-mail aan de raad, heeft de heer Hamersma al aangegeven dat zijn vraag 
eigenlijk niet is beantwoord. De gemeente heeft in haar reactie bevestigd wat al eerder 
werd gezegd, namelijk: dat de grenzen van de bestemmingsplannen vastliggen en dat 
dit leidt tot de huidige situatie. Het verzoek van spreker was echter om te pogen iets 
verder te denken dan binnen het kader van één bestemmingsplan. Een verzoek om een 
globalere aanpak en de beide bestemmingsplannen bij elkaar te trekken en de beste 
oplossing te zoeken voor één weg. Het feit dat de weg onder twee bestemmingsplannen 
valt is naar de mening van spreker geen ideale situatie. 
 
De heer Kraayenbrink stelt voor om eerst de 30 km door te voeren voor het stuk in de 
bebouwde kom en in een later stadium, als het bestemmingsplan Zuidlaren ter sprake 
komt, voor de rest van de weg 30 km door te voeren. De heer Hamersma heeft dan zijn 
zin, en er hoeft geen bestemmingsplanwijziging plaats te vinden. De uitkomst is echter 
hetzelfde. 
 
De heer Hamersma beaamt dat dit een goed compromis zou kunnen zijn, maar een 
ander argument om er één bestemmingsplan van te maken, was het behoud van het 
open en landelijke karakter van de Tienelswolde. Dat past toch beter onder één 
bestemmingsplan dan onder twee.  
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De heer Kraayenbrink vraagt of de heer Hamersma met zijn voorstel zou kunnen leven 
als de uitkomst hetzelfde is. 
 
De heer Hamersma antwoordt bevestigend.  
 
De heer Kalk merkt op dat het de fractie van de PvdA goed heeft gedaan in de 
beantwoording te herkennen, dat er zorgvuldiger is gewerkt dan bij vorige 
bestemmingsplannen. Dat verheugt de fractie. Verder heeft de fractie niet veel 
specifieke opmerkingen. Wel nog een aantal over de twee ingebrachte reacties. In 
eerste instantie over het terreintje tussen de Sparrenlaan en de Stationweg. De heer 
Kalk heeft mevrouw Ensing horen zeggen dat de aanwonenden eventueel bereid zijn 
om het perceel te huren dan wel te kopen. Spreker is een groot voorstander van het 
afstoten van eventuele overhoeken. Als men zou vastleggen dat het een 
groenbestemming blijft en een anti speculatiebeding hanteert, dan kan er wellicht op 
een goede manier met de bewoners zaken worden gedaan. Voor wat betreft de 
Tienelsweg is in het verleden gebleken dat het altijd heel moeilijk is, zeker bij een 
actualisering, om een bebouwingsgrens te verleggen. Dat ligt bij de Provincie 
waarschijnlijk ook heel moeilijk. Het is echter wel mogelijk om op basis van een 
verkeersbesluit één en ander te regelen. De heer Kraayenbrink heeft het ook al 
gesuggereerd. De heer Kalk beveelt ook een oplossing in die richting aan. Tegelijk 
maakt hij van de gelegenheid gebruik om te wijzen op de situatie met betrekking tot het 
fietspad langs de Tienelsweg. Heel veel fietsers worden daar min of meer gedwongen 
door zadelpijn en overig leed, op de gewone weg te gaan fietsen. Dan is er sprake van 
auto’s, fietsers, een verdwaalde wandelaar en aangrenzende bedrijven. In combinatie 
met hoge snelheid van voertuigen ontstaat er een onveilige situatie. Het fietspad dient, 
in het belang van de burger, beter onderhouden worden.  
 
De heer Stel vindt ook dat de nota inspraak- en overlegreactie helder is en goede en 
duidelijke antwoorden geeft. Over de notitie heeft de VVD-fractie constateert dat wat zij 
wenst binnen het bestemmingsplan past. Of het nu aangekocht moet worden of niet. 
Daarover hoeft op dit moment geen discussie plaats te vinden. De verkeersveiligheid 
van de Tienelsweg is een punt voor de evaluatie van het Gemeentelijk Verkeer- en 
Vervoerplan. Dan kan worden bezien of daarbij een aantal zaken kunnen worden 
afgestemd.  
 
Ook de fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft geen overwegende bezwaren tegen het 
geheel. De heer Kraayenbrink geeft aan dat de fractie er van onder de indruk is, dat uit 
het verleden lering is getrokken. Er is zeer consequent met de zienswijze omgegaan. 
Het gaat hier duidelijk om een actualisering van het bestemmingsplan. Het is een 
continuering van de bestaande situatie. De wethouder heeft de bezwaarmakers heel 
consequent in deze trant geantwoord. Spreker verwijst echter naar de inspraakreacties 
van mevrouw Ensing en de heer Plantinga. Hierbij gaat het om bedrijfsdoeleinden waar 
detailhandel wordt verwijderd, bij een plotselinge bestemming groenvoorziening. Daar 
worden wel wijzigingen doorgevoerd. De heer Kraayenbrink verwacht nu een antwoord 
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van de wethouder in de trant van: ‘we hebben gekeken naar het gebruik van de grond 
en daarom is de bestemming gewijzigd’. Maar in principe komt dit toch neer op een 
bestemmingsplanwijziging. Hoe men het ook wendt of keert. Tegen de burgers die een 
inspraakreactie hebben gegeven wordt echter gezegd dat er geen 
bestemmingsplanwijzigingen mogen worden doorgevoerd, omdat het een actualisatie 
betreft. Hoe kan dit worden verklaard? Verder verzoekt de heer Kraayenbrink de 
wethouder, om te bezien of van de gehele Tienelsweg, nu of in de toekomst, een 30 km 
zone kan worden gemaakt. Ook al overschrijdt dit wellicht het voorliggende plan. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman heeft eveneens geconstateerd dat de inspraak 
zorgvuldig is beantwoord. Dit heeft de fractie gemist bij de Eelder kern situatie met 
betrekking tot de Jeugdsoos. De fractie heeft hierover allerlei vragen gesteld en is dan 
ook heel benieuwd naar wat het college op deze vragen zal antwoorden. Dit echter 
terzijde. Dan de insprekers. Achter het huis van mevrouw Ensing is sprake van een 
groenvoorziening en dit blijft zo. Het is een goede waarborg voor wat de bewoners 
willen. Het zou wel handig zijn om in het kader van het gebruik, een verbodsbord te 
hanteren, waardoor mensen worden geweerd die ter plaatse niets te zoeken hebben. 
Dit zou door het college geregeld moeten worden. Aan de heer Hamersma heeft 
spreekster niet voor niets gevraagd, of hij gereageerd heeft op de actualisatie van het 
Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan. Zijn reactie hoort daar namelijk thuis en niet in 
het bestemmingsplan. Het is echter wel goed dat iedereen nu op de hoogte is van zijn 
opmerkingen. Vervolgens moet het door de juiste afdeling worden opgepakt. De 
problemen moeten worden opgelost. Het bestemmingsplan biedt voor de wensen van 
de heer Hamersma echter geen mogelijkheden. Voor de wethouder heeft mevrouw Van 
den Berg nog een aanvullende vraag. Er wordt gesproken over de grens tussen dit plan 
en het bestemmingsplan Buitengebied Zuidlaren. Hier wacht men al jaren en jaren op. 
Wanneer komt het er nu eindelijk eens? 
 
De heer Hoogenboom geeft aan dat de fractie van de ChristenUnie graag meewerkt 
aan de vaststelling van het voorliggende bestemmingsplan. Bij de Algemene 
Beschouwingen heeft hij gepleit voor een fietspad aan de oostzijde van de Tienelsweg. 
Als het Verkeersplan in behandeling wordt genomen, wil hij hier nog eens aandacht 
voor vragen. 
 
De heer Rietkerk merkt op, dat de fractie van GroenLinks eveneens instemt met de 
inspraak- en overlegnotitie. Het meeste is er al over gezegd. Het is netjes gedaan. Alle 
vragen zijn beantwoord. De insprekers hebben heel valide vragen gesteld, maar deze 
zullen door andere onderdelen van de gemeente moeten worden opgepakt.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat de inbreng van de fracties zich vooral toespitst op de 
opmerkingen van de insprekers. Met de overige onderdelen ging men akkoord. Bij de 
insprekers werd al geconcludeerd dat een en ander niet past binnen het 
bestemmingsplan. Dit neemt niet weg dat er knelpunten worden ervaren, die moeten 
worden opgelost. Knelpunten, zowel met betrekking tot de verkeersveiligheid aan de 
Tienelsweg, als met betrekking tot de voormalige kwekerij. Voor wat betreft de 
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Tienelsweg is het helder dat de bestemmingsplannen gebaseerd zijn op de bestaande 
bestemmingsplannen. Er is sprake van bestemmingsplangrenzen. De wethouder ziet 
geen aanleiding om andere grenzen te bepalen. Het bestemmingsplan bepaalt immers 
ook niet hoe hard er gereden mag worden. Hoewel hij geen ruggespraak kan houden 
met zijn collega, die het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan in zijn portefeuille heeft, 
wijst spreker de raad er toch op dat de fysieke situatie mede bepaalt hoe hard er 
gereden wordt. Er wordt steeds gekeken of automobilisten door fysieke maatregelen 
kunnen worden gedwongen of uitgenodigd, om maximaal 30 km te rijden. Het 
presenteren van een papieren maatregel van een 30 km grens, heeft geen zin als het in 
de praktijk goed mogelijk is om 80 km, of nog harder te rijden. Het is bekend dat het 
lastig is om op dit soort punten te handhaven. De fysieke situatie is hierbij dus 
belangrijk. Het terugbrengen naar een snelheid van maximaal 60 km, is een voorstel dat 
in de huidige situatie haalbaar lijkt. Voor wat de procedure betreft, stelt de wethouder 
voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. De gesignaleerde 
problematiek zal onder de aandacht worden gebracht, bij de verkeerssituatie ter 
plaatse. Over het plan om een maximum snelheid van 60 km te hanteren, zal dan 
eveneens worden gediscussieerd. Wethouder Kosmeijer merkt op dat de kwekerij niet 
meer als zodanig wordt gebruikt. Daarom wijzigt de functie. De heer Kraayenbrink moet 
niet denken dat actualisering een, één op één vertaling is, van een oude situatie. 
Actualisering betekent aansluiting zoeken bij de feitelijke situatie. Dit betekent per 
definitie niet het legaliseren van een illegale situatie. De situatie is in de loop van de tijd 
ontstaan via de normale procedures, maar is in het bestemmingsplan nog niet 
gewijzigd. Dan wordt er in de actualisatieslag een nieuwe bestemming aan gegeven. De 
groenstrook wordt derhalve de nieuwe situatie. Er zal dan ook geen andere functie aan 
de betreffende kavel worden gegeven. Er komen geen bomen terug. De gemeente zal 
ook geen nieuwe kwekerij starten. De buurt geeft aan gaarne bereid te zijn om de grond 
over te nemen voor een redelijk bedrag. De wethouder weet echter niet of de grond zal 
worden verkocht. Dit zal moeten worden afgewogen, tegen de achtergrond van de 
bestemming zoals in het voorliggende bestemmingsplan wordt voorgesteld. Mevrouw 
Van den Berg heeft gevraagd wanneer het bestemmingsplan Buitengebieden komt. Het 
plan wordt op dit moment ontwerpgereed gemaakt. De verwachting is dat de procedure 
in 2007 in gang wordt gezet.  
 
TWEEDE TERMIJN 
 
Mevrouw Ensing is heel blij met een aantal aanvullende vragen, opmerkingen en 
toezeggingen. Zij wil echter nog onder de aandacht brengen dat er voor de 
omwonenden een behoorlijk andere activiteit is ontstaan. Het was duidelijk, dat de 
gemeente er voorheen werkzaam was. Nu het een groenvoorziening is, is er veel 
activiteit. Mensen lopen van links naar rechts en gebruiken het als overgangsgebied om 
naar een andere straat te komen. Ook wordt het als toegangsweg naar hun achtertuin 
gebruikt. Dat maakt het voor de omwonenden anders. Dit tot slot. 
 
De heer Hamersma was zich er van te voren van bewust dat hij zich op glad ijs begaf, 
omdat het instellen van een maximum snelheid binnen de bebouwde kom niet onder het 
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bestemmingsplan valt. Binnen het kader van het bestemmingsplan vindt hij het plan dat 
er ligt acceptabel. Spreker is blij met de uitspraken van de heer Kosmeijer. Wel zou hij 
graag willen weten op welke termijn het Verkeer- en Vervoerplan behandeld gaat 
worden. Verder wil hij vragen om bij de behandeling van het bestemmingsplan 
Buitengebied, toch te bezien of de bestemmingsplannen niet beter op elkaar afgestemd 
kunnen worden, zodat de Tienelsweg niet door twee bestemmingsplannen in tweeën 
wordt gedeeld.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat hij zich voor kan stellen dat het gebruik van de omgeving 
als zodanig ervaren wordt. De situatie is ontstaan doordat de kwekerij niet meer in 
bedrijf is. Dit heeft tot gevolg dat de functie van het gebied verandert. De wethouder 
zegt toe, dat bekeken zal worden of er te soepel met het sleutelgebruik wordt 
omgegaan. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld, dat het logisch is dat er anders met 
het gebied wordt omgegaan nu er geen kwekerij meer is. Daar kan de gemeente niet 
veel aan doen, tenzij het helemaal wordt afgerasterd en als verboden gebied wordt 
aangemerkt. De heer Kosmeijer antwoordt de heer Hamersma, dat de termijn waarop  
de maximum snelheid op de Tienelsweg ter sprake komt, afhangt van een andere 
afdeling en een andere wethouder. Hij verwacht echter dat er binnen anderhalve maand 
een antwoord zal komen. 
 
Vervolgens wordt zonder aantekening en zonder hoofdelijke stemming, conform het 
besluit van burgemeester en wethouders d.d. 5 december 2006, besloten. 
 

11. Vaststellen Integraal Accomodatiebeleidsplan Zuidlaren 
 
De voorzitter meldt dat de heer Assies, voorzitter van de volleybalvereniging Ritola, zich 
als inspreker heeft gemeld. 
 
De heer Assies geeft aan dat hij spreekt namens vier grote sportverenigingen in 
Zuidlaren: Ritola Volleybal, Ritola Korfbal, BC Toledo (badminton) en Epeios 
(basketbal). Eerst wil spreker een toelichting geven op de email die de raadsleden van 
hem hebben ontvangen. Allereerst citeert hij de doelstelling van het sportbeleid van de 
gemeente Tynaarlo: “op deze wijze draagt het gemeentelijke sportbeleid bij aan een 
leefbare gemeente waarin iedereen kan meedoen aan activiteiten op het gebied van 
sport en bewegen”. In april 2006 hebben basketbalvereniging en volleybalvereniging in 
een gesprek met wethouder Kosmeijer aangegeven, dat er al jaren een beduidend 
tekort is. De heer Kosmeijer heeft toegegeven dat er sprake is van een beduidend tekort 
en heeft toegezegd een oplossing te zoeken voor het seizoen 2006/2007. Tot op heden 
is dat nog niet gelukt. Verder heeft de heer Kosmeijer aangegeven, dat de verenigingen 
konden reageren op het Integraal Accomodatiebeleidsplan dat in september zou 
worden voorgelegd. Dat hebben de verenigingen gedaan. In het Integraal 
Accomodatiebeleidsplan stond namelijk, dat er op dit moment nog geen tekort was, 
maar dat er in de toekomst misschien wel een tekort zou ontstaan. Met deze uitspraak 
is men natuurlijk niet akkoord gegaan en daarom hebben de betrokken verenigingen 
een brief geschreven. In december is een reactie van het college ontvangen, waarin 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 9 januari 2007                                                                                                         blz. 13 
 

gemeente Tynaarlo 

men hen gelijk gaf. Daarom zijn de verenigingen vanavond ook aanwezig. Het college 
beaamt weliswaar dat er een tekort is, maar heeft geen oplossing. De oplossing die 
wordt aangereikt is, het plaatsen van een nieuw complex in 2014. Dit betekent dat vier 
sportverenigingen de komende acht jaar, met een ledenstop te maken hebben. Wat zijn 
de behoeftes? In 2007 15 uur extra in de avonden. Over vijf jaar wordt uitgegaan van 
waarschijnlijk 40 uur per week. Vijf avonden gevuld op één veld met sport. Deze uren 
zijn nodig om nieuwe teams te kunnen creëren, extra trainingen te kunnen geven en om 
de topteams te kunnen behouden voor Zuidlaren. Op dit moment zijn twee topteams 
bezig hun activiteiten te verplaatsen, naar Veendam of Groningen omdat er hier geen 
plaats is. Als de gemeenteraad spreker in het gelijk stelt en het college vraagt een 
oplossing te zoeken, zal het volgende worden ondernomen om het ledenaantal te laten 
groeien. Ten eerste worden er basisschoolkampioenschappen Volleybal georganiseerd. 
Verder zal door de Nederlandse volleybalbond een marketingcampagne worden 
georganiseerd. Deze campagne kost honderdduizenden euro’s en gaat begin 
september volgend jaar van start. De binnensportverenigingen zelf zullen open dagen 
organiseren en advertenties plaatsen. De gemeente is ook druk bezig met het promoten 
van sport. Daar zijn de verenigingen zich van bewust en ze zijn er ook heel erg blij mee. 
Zo is er de fittest, de sportpret, de sportwijzer en who’s next. Hierin wordt heel veel geld 
geïnvesteerd, maar er zijn geen accommodaties om de mensen, die door deze 
campagne worden aangetrokken, te bergen. Het is dus verspild geld. Daarom vraagt de 
heer Assies om eerst geld in de accommodaties te investeren en dan pas in het 
promoten van sport. Afsluitend merkt hij op dat er eigenlijk maar één verliezer is. Het 
zijn de bewoners van Zuidlaren en omgeving.  
 
De heer Pieters zegt dat de tendens is, dat de deelname aan teamsporten terugloopt. 
De individuele sporten breiden zich op het moment erg uit. Hebben de verenigingen met 
dit gegeven rekening gehouden bij de berekening van de te verwachten toename van 
het aantal leden? Verder worden volgens de heer Assies veertig uren over vijf avonden 
verdeeld. Acht uur op een avond lijkt de heer Pieters niet mogelijk.  
 
De heer Assies antwoordt dat de sportavonden over het algemeen duren van zes uur 
tot een uur of tien, elf.  
 
De heer Pieters begrijpt hieruit, dat het dus om 18 uur in de week gaat en dat er dan 
tweeënhalve accommodatie bij moet, om aan veertig uur te kunnen komen. 
 
De heer Assies bevestigt dit. In antwoord op de vraag over het teruglopen van 
teamsporten, zegt hij dat het ledenaantal nog steeds stijgt. Door middel van promoties 
wordt verwacht deze stijging vol te kunnen houden. Bij de jeugd kan dit duidelijk worden 
geconstateerd. Op dit moment wordt er met 30 mini’s op één veld gesport.  
 
De heer Hoogenboom is van mening dat de sportclubs aan de heer Assies een goede 
vertegenwoordiger hebben. In de stukken van het college wordt gesproken over een 
structureel tekort van 11 uur per week. De heer Assies heeft echter aangegeven dat dit 
een tekort van het eerste jaar is, dat naar verwachting nog zal toenemen.  
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De heer Assies antwoordt bevestigend. 
 
Mevrouw Brinkman zegt dat de sportverenigingen in hun brief aangeven, het niet eens 
te zijn met een eventueel voorstel om de daken van de gymaccommodaties te 
verhogen. Zij vraagt een toelichting hierop. 
 
De heer Assies zegt dat de verenigingen op zich blij zouden zijn met het verhogen van 
de daken, maar dit betekent geen oplossing van het probleem. De capaciteit van de 
zalen wordt hiermee niet vergroot.  
 
De heer Kremers zegt dat het Integraal Accommodatiebeleidsplan binnen de CDA-
fractie is besproken. Men heeft zich afgevraagd wat er nu precies besproken wérd. Een 
Integraal Accommodatiebeleidsplan gaat uit van drie pijlers, namelijk zorg, onderwijs en 
sport. In dit plan ontbreekt het wezenlijke onderdeel onderwijs. Het beleidsplan is niet 
compleet en kan daarom niet als zodanig worden vastgesteld. In het beleidsplan wordt 
maar liefst tien keer verwezen naar een nog op te stellen meerjarenprogramma 
Onderwijshuisvesting. Met andere woorden: voor heel veel vragen die er bij het 
onderwijs leven, wordt men verwezen naar een nog op te stellen plan. Na het verhaal 
van de inspreker blijkt, dat ook de sportwereld nog heel veel vragen heeft, die door het 
beleidsplan niet opgelost worden. Een beleidsplan is toch primair bedoeld om op basis 
van beleid, toekomstvisies te ontwikkelen en problemen op te lossen? Gezien het feit, 
dat er vanaf 2014 structureel dekking gezocht moet worden voor een hogere jaarlast 
van maar liefst 345.000 euro, moet de CDA-fractie het college vragen het stuk terug te 
halen. Er dient een compleet verhaal voorgelegd te worden, zodat de raad 
weloverwogen kan beslissen. Mocht deze raad niet voelen voor terugtrekken van het 
plan, dan blijft de vraag over wat er moet gebeuren tussen nu en 2014. De inspreker gaf 
al aan, dat met het verhogen van het dak de capaciteit niet wordt vergroot, maar wel de 
mogelijkheden van het gebruik. Maar het gebeurt pas in 2014. Dit terwijl er nu al een 
nijpend tekort is van 11 uur sport per week. Volgens de inspreker zal dit tekort alleen 
maar oplopen. Hoe moet dat worden opgelost? Er wordt in het Integraal 
Accommodatiebeleidsplan slechts één ding over onderwijs gezegd. Namelijk, dat als het 
op basis van voortschrijdend inzicht en financiële ruimte mogelijk is om een 
multifunctionele accommodatie in Zuid-Es naar voren te halen, dit ook moet gebeuren. 
Dat roept bij de fractie van het CDA de vraag op: ‘stel dat het onderwijsveld dat voor 
elkaar krijgt, hoe zit het dan met de plannen voor de bouw van 80 woningen op de Zuid-
Es? Moeten die plannen dan de ijskast in? Ergens zal toch de ruimte moeten worden 
gevonden om een multifunctionele accommodatie te kunnen bouwen. De fractie vraagt 
zich af hoe reëel het is, om dit soort dingen in een beleidsplan op te nemen. Al met al 
zal duidelijk zijn dat het CDA erg veel moeite heeft om op dit moment ‘ja’ tegen het 
beleidsplan te zeggen. Daarom wacht de fractie met spanning, de antwoorden van de 
wethouder en de reactie van de raad op het voorstel om het plan in te trekken, af. 
 
De heer Kraayenbrink zegt, dat het ook de fractie van Leefbaar Tynaarlo was 
opgevallen dat het onderwijs in het plan is ondergesneeuwd. Het gevraagde besluit is: 
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‘instemmen met de reacties op de inspraak, instemmen met de aanpassingen in het 
Integraal Accommodatiebeleid, vaststellen van het Integraal Accommodatiebeleidsplan 
voor de kern Zuidlaren’. Vervolgens wordt er over getallen gesproken. Er staat dat er 
sprake is van een structureel tekort van 54.000 euro in de periode 2007 tot 2014. Na 
2014 stijgt het structureel tekort naar 345.000 euro. Er wordt voorgesteld om dekking te 
vinden voor 345.000 euro door geld te reserveren, dat vrijkomt uit gebouwen die 
afgestoten worden. Maar daar moet de komende jaren al 54.000 euro bij. De heer 
Kraayenbrink begrijpt niet hoe de investering van 345.000 euro rond kan komen. 
Misschien zegt men: “als het zo ver is, stoten wij de gebouwen af’, en wordt het in 
mindering gebracht op de 345.000 euro. Maar dan is er nog steeds geen sprake van 
dekking. In het bestemmingsplan staat niets over de financiële consequenties. Het 
beleidsplan heeft een onderliggende financiering, maar bij het besluit staat geen 
financiële consequentie genoemd. Graag de reactie van de wethouder hierop. De raad 
moet nu besluiten over dit plan terwijl de financiële onderbouwing niet rond is. De fractie 
vindt dat alles eerst volledig inzichtelijk moet worden gemaakt. Het onderwijs moet er 
duidelijk bij worden betrokken. Het plan moet worden teruggetrokken en aangepast en 
vervolgens opnieuw aan de raad worden voorgelegd. 
 
De heer Pieters geeft aan dat de fractie van de VVD vanavond wel een besluit wil 
nemen. In het plan staan veel duidelijkheden en onduidelijkheden, maar het is een plan 
dat over een groot aantal jaren loopt. Er wordt in het plan diverse keren ‘voortschrijdend 
inzicht’ genoemd. Spreker verwacht daarom dat het tussentijds regelmatig zal worden 
bijgesteld. Hij vraagt zich wel af of er voldoende rekening mee is gehouden, dat door 
een stijging van de huurkosten de vraag naar de accommodaties wellicht terug zal 
lopen. Er wordt in het stuk gezegd dat de kostenstijging in de huurtarieven tot 
uitdrukking komt. Het kan gebeuren dat bepaalde verenigingen geen gebruik meer van 
accommodaties willen maken door sterk gestegen prijzen. De fractie vraagt de heer 
Assies of er met de behoefte voor de sport, rekening is gehouden met de 
individualisering en de vergrijzing van de samenleving. De teamsporten lopen duidelijk 
terug ten gunste van de individuele sporten. De VVD-fractie denkt dat er in de private 
sector veel mogelijkheden zijn om capaciteit aan te bieden. De sporthal van Leek is hier 
een schoolvoorbeeld van. Deze hal loopt al jaren als een privé-onderneming en biedt de 
capaciteit en de mogelijkheden waar de gemeente Tynaarlo jaloers op mag zijn.  
 
De heer Hoogenboom zegt dat hij bij de vorige behandeling van het beleidsplan op 12 
september, al een voorschot op het onderwerp heeft genomen. Nu constateert hij dat de 
wethouder toen goed heeft geluisterd naar die bijdrage van de ChristenUnie. Hij heeft 
één en ander genoteerd in voorliggende stukken. Hij heeft zelfs een hoofdstukje over 
demografie in het plan aangepast. Het is fijn dat hij geluisterd heeft en het plan heeft 
aangepast conform zijn eigen bedoelingen, maar spreker ervaart het als een 
Pyrrusoverwinning. Op 12 september heeft de heer Hoogenboom gewezen op het feit, 
dat in het conceptbeleidsplan werd gesteld, dat de bevolking de komende jaren nog 
groeit. Aan de hand van beschikbare cijfers heeft spreker bewezen dat het tegendeel 
waar is. Maar liever zou hij hebben gezien, dat er wel sprake is van bevolkingsgroei. 
Daarom herhaalt hij het jammer te vinden dat de gemeenteraad de afname van het 
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inwonerstal passief accepteert. Men kan zich ook offensief opstellen en bedenken wat 
de gemeente Tynaarlo kan doen aan woningbouw, zodat het voor iedereen wat 
aantrekkelijker wordt om hier te wonen. Er moeten op termijn ook grotere scholen en 
betere sportvoorzieningen gerealiseerd worden. De wethouder wordt verzocht uitleg te 
geven over punt 3.1: ‘niet alle mogelijkheden zijn al inzichtelijk’. Hiermee worden 
waarschijnlijk de mogelijkheden voor een grote school in Zuid-Es bedoeld. In het stuk 
staat dat dit niet onmogelijk is, maar wat is het verhaal daarover op dit moment? Welke 
consequenties heeft het voor de resterende woningbouw die nog gepland staat? In de 
stukken wordt gesproken over het Meerjarenplan Onderwijshuisvestingen. De heer 
Kremer en de heer Kraayenbrink spraken hier ook al over. De heer Hoogenboom vraagt 
zich eveneens af of dat geen voorrang moet krijgen. Of moeten we deze nota zien als 
een kadernota of een raamnota? Als reactie op de bijdrage van de heer Assies raadt 
spreker het college aan, nog eens serieus naar de paragraaf over sport te kijken en de 
bijdrage van de heer Assies daarin mee te nemen. Het zal niemand verwonderen dat de 
ChristenUnie één specifieke opmerking heeft. Er wordt in de stukken gesteld, dat er wel 
wat meer ruimte is op de zondagen. De heer Hoogenboom is van mening dat niemand 
kan worden gedwongen om op zondag te sporten en er kan niemand worden 
gedwongen dit niet te doen. Dan nog het tekort vanaf 2014. Als er gedacht wordt over 
investeren, dan moet er ook nagedacht worden over de financiering.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat in het plan, het huidige beleid nog eens op 
een rij wordt gezet. Het is een toekomstgericht beleid met een groot vergezicht met vele 
open einden. Niettemin worden nu kaders vastgesteld. Het heeft echter nog zo veel 
open einden, dat de fractie van D66 van de wethouder de toezegging wil, dat hij de raad 
elk jaar zal informeren over de stand van zaken. Er zit inhoudelijk en financieel gezien 
nog al wat aan vast. Er wordt inderdaad gesproken over plannen die in een later 
stadium zullen worden opgesteld, zoals het Meerjarenplan Onderwijshuisvesting. Maar 
dit gaat meer over actuele behoeftes van scholen, in het kader van kinderopvang en 
dergelijke. Er wordt echter ook gesproken over een vastgoedbeleid. Dit onderwerp is 
dermate essentieel, dat het bij dit plan betrokken zou moeten worden. Gaat het college 
de raad nog betrekken bij het opstellen van het Vastgoedbeleidsplan? Mocht dit niet 
mogelijk zijn, dan ziet mevrouw Van den Berg-Huisman graag, dat het 
Vastgoedbeleidsplan nadat het is vastgesteld, gezien de samenhang, wordt gekoppeld 
aan het voorliggende plan. De onderwijskundige visie van het college ontbreekt. De 
scholen zelf, hebben wel een kleine bijdrage geleverd. Er is een avond geweest in 
Schuilingsoord waar de scholen hebben aangegeven een duidelijke visie op 
onderwijsgebied te hebben. Deze visie wordt wel genoemd in het stuk, maar inhoudelijk 
wordt er niets mee gedaan. Wel wordt genoemd dat het college drie multifunctionele 
centra voor ogen heeft vanaf 2014 tot 2019. Mochten zich echter financiële of 
inhoudelijke omstandigheden voordoen waardoor deze eerder gerealiseerd kunnen 
worden, dan is dit mogelijk. Daarom vindt spreekster het een toekomstvergezicht met 
vele open einden en pleit zij er voor om de raad regelmatig te informeren over de 
situatie. In de begroting heeft de raad al toestemming gegeven voor het structurele 
tekort van 54.000 euro zonder te weten waarvoor het bestemd was. Wat gaat de 
wethouder doen met die 54.000 euro per jaar. De kans om in de verre toekomst over 
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het andere tekort te discussiëren, krijgt de raad zeker nog. Tenslotte de actuele situatie 
van het tekort bij alle binnensporten. Het college wordt gevraagd of de zalen van de 
Politie en Dennenoord nog mogelijkheden bieden. Hopelijk ondersteunt de raad dit 
verzoek ook en worden hiermee de problemen opgelost. 
 
Mevrouw Terwal zegt dat het Integraal Accommodatiebeleidsplan min of meer neerkomt 
op het consolideren van de huidige situatie. Ook de inspraak heeft geen 
aardverschuivingen teweeg gebracht. Volgens de fractie van Gemeentebelangen 
ontbreekt het in dit plan aan visie op onderwijs en sport. De heer Kremers sprak er ook 
al over. De visie is niet vertaald in het plan. Ook de fysieke ruimte om te bouwen is niet 
aanwezig. Er is ook geen financiële ruimte. Dan kom je al gauw bij de uitspraak: 
“consolideren van de huidige situatie”. Naar aanleiding van de inspraakreacties heeft de 
fractie nog enkele vragen, opmerkingen en aanbevelingen. Allereerst wil spreekster 
reageren op de inspraak van het Senioren Adviesorgaan Gemeente Tynaarlo (SAGT). 
De fractie van Gemeentebelangen vraagt zich af of de beschikbare accommodaties 
voor ouderen, wel toereikend zijn voor de toekomst. Het aantal ouderen zal in de 
toekomst fors toenemen. Dit wordt ook in het plan gezegd: de bevolking van Zuidlaren 
groeit niet, dus vergrijst slechts. De nieuwe wet WMO vindt het belangrijk dat ouderen 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en sociaal maatschappelijk mee kunnen 
doen. Dit is een belangrijk uitgangspunt van het WMO. Daarbij is het van belang dat 
aan de fysieke toegankelijkheid, het een en ander verbeterd wordt. Hierover staat niets 
in het Integraal Accommodatiebeleidsplan. Conclusie college: neem de klachten van het 
SAGT serieus. Ook wil de fractie ingaan op de inspraak van de verantwoordelijke 
besturen, voor een alternatief scenario voor een multifunctionele accommodatie in de 
Zuid-Es. Door voortschrijdend inzicht, zijn door de gezamenlijke besturen Zuid-
Es/Schuilingsoord en Westlaren initiatieven ontwikkeld voor de oprichting van een 
multifunctionele accommodatie (MFA). Gemeentebelangen is blij met dit initiatief van 
deze besturen en de synergie die er is ontstaan. De fractie vindt dat dergelijke 
initiatieven gekoesterd moeten worden. Bij het accommodatieplan Eelde/Paterswolde 
zijn er wel andere ontwikkelingen gezien. Verdere ontwikkeling van beleid en 
planvorming dient niet te worden uitgesteld tot 2017. Gezien de procedures die dan nog 
volgen kan realisatie op zijn vroegst plaatsvinden in 2020. Door de onderwijskundige en 
maatschappelijke veranderingen lijkt ons dit geen reële optie. Tot slot wil mevrouw 
Terwal het college attenderen op de nota van het VNG: “Agenda voor lokaal maatwerk” 
en tevens op een artikel in het VNG magazine nummer 31: “De kracht van 
multifunctionele accommodaties”. Geef dromen een kans maar houdt rekening met de 
realiteit. 
 
Mevrouw Brinkman geeft aan dat de PvdA-fractie zich in grote lijnen redelijk kan vinden 
in de uitgangspunten van het voorstel. De fractie heeft niet de neiging om te vragen het 
voorstel terug te nemen. Doelmatige integrale huisvesting van voorzieningen op het 
gebied van welzijn, onderwijs en sport, lijkt de fractie prima. De PvdA gelooft in de 
meerwaarde van clustering van deze voorzieningen, uit het oogpunt van efficiency, 
maar ook vanuit de versterking van elkaars functies. Er is een onderzoek gedaan naar 
de staat van onderhoud van de voorzieningen en de behoefte van de gemeenteschap 
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om te komen tot een zekere temporisering in de uitvoering van deze doelstelling voor 
Zuidlaren. Daarbij wordt ook gezocht naar samenwerking om de uitvoering van het één 
en ander te realiseren. Inderdaad, publiek private samenwerking kan hierbij een goed 
instrument zijn. In feite heeft men al deze doelstellingen ook al eerder omarmd. Tot 
zover is er weinig mis met dit plan. Waar de fractie toch de nodige problemen mee 
heeft, is hoe deze doelstellingen worden vertaald in het beleid voor Zuidlaren. Op een 
aantal terreinen is door de gemeente toch onvoldoende uitwerking gegeven. Het college 
komt met het voorstel om in ieder geval een centrale integrale accommodatie in 
Zuidlaren naar voren te halen voor 2014 op basis van de staat van onderhoud en de 
behoefte aan voorzieningen in het centrum. De fractie kan zich hierin vinden. Er zal op 
korte termijn gekeken moeten worden naar locaties. Het college stelt dat er in het 
centrum van Zuidlaren geen locaties voorhanden zijn op dit moment. Vergist de fractie 
zich, of is er juist in het centrum een locatie aanwezig waarvoor plannen moeten 
komen? Weliswaar voor een groot deel in de handen van een private partner, maar de 
gemeente heeft hier ook een vinger in de pap. Een uitgelezen kans om de door de 
gemeente zo gewenste samenwerking met private gestalte te geven met de mogelijke 
meerwaarde voor alle partijen. De PvdA is benieuwd naar de voortvarendheid waarmee 
de gemeente deze rol in dit geval gaat spelen. Graag een reactie van het college. 
Verder mist mevrouw Brinkman node de visie en inbreng van een belangrijke partner: 
de sport. Het college geeft in de nota aan door miscommunicatie de sportcommissies 
niet aanwezig waren bij de deelsessies op de informatieavonden, maar dat ze hun visie 
in andere overleggen hebben gegeven. Het was aardig geweest om deze visies dan 
apart te vermelden. Daarmee was een deel van de miscommunicatie weer goed 
gemaakt. Een gemiste kans. Inmiddels hebben deze visies de fractie wel op een andere 
wijze bereikt. Het roept ook direct een aantal vragen op. Het is duidelijk dat er op dit 
moment een nijpend tekort is aan ruimte voor de binnensporten. De gemeente erkent dit 
ook. De toezegging om in ieder geval de grootste nood te lenigen is niet waar gemaakt. 
Er wordt gesproken over 11 uur. De eventuele oplossingen, zoals gymzaal Dennenoord 
en de sporthal van de Politie, hoe staat het daarmee? Is er al contact over geweest? Als 
er ’s avonds van deze accommodaties bijna geen gebruik wordt gemaakt, waarom 
worden deze voorzieningen dan niet beter gebruikt? Ook hier gaat het om met 
gemeenschapsgeld gebouwde voorzieningen. De fractie verwacht van de gemeente 
een actieve houding hierin. Graag de reactie van de wethouder.  
 
De heer Rietkerk zegt dat de fractie van GroenLinks heeft geconstateerd dat het 
Integraal Accommodatiebeleidsplan inderdaad een plan op hoofdlijnen is, over een 
lange termijn. Inderdaad zitten er wat open einden in. Ook qua financiering. Er zijn twee 
onderwerpen waar spreker kort op in wil gaan. Allereerst het punt van de sportzalen, 
zoals ook al in de inspraak naar voren werd gebracht. Het bouwen van nieuwe 
gymzalen blijkt ook een kwestie van lange termijn. Er moeten locaties worden gevonden 
en er moeten plannen voor worden gemaakt. Het is echter duidelijk dat de 
sportproblemen toch een actueler karakter hebben en al enige tijd bekend zijn. De 
problemen vragen om een oplossing. De heer Rietkerk had, net als mevrouw Van den 
Berg, als mogelijkheden ook Dennenoord en de Politiefaciliteiten op zijn lijst staan. Er 
zijn 45 sportverenigingen in Zuidlaren. Vanavond heeft de raad de reactie van vier 
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sportverenigingen gehoord. Hoe gaat het met de overige 41? Zijn er nog meer 
faciliteiten nodig? Men moet zich wel realiseren dat, wanneer de raad vraagt om nieuwe 
sportvoorzieningen, dit ook kosten met zich meebrengt. Het is beter om creatief met de 
huidige beschikbare middelen om te gaan. Dan een opmerking over de multifunctionele 
accommodatie van Zuid-Es/Schuilingsoord. In de stukken staan hierover wat 
verschillende signalen. Het ene moment passief: “een heroverweging is mogelijk” of “als 
zich een kans voordoet, zal de gemeente”, aan de andere kant wordt ergens in het stuk 
genoemd dat er een projectgroep is gevormd. Een samenwerking tussen de gemeente 
en de scholen. De heer Rietkerk krijgt graag meer duidelijkheid, over wat er nu met de 
betreffende plannen gebeurt en hoe de gemeente daar voortvarend mee omgaat.  
 
De heer Kraayenbrink merkt nog op dat grote steden vaak gebruik maken van 
luchthallen. Ze zijn goedkoop, eenvoudig te verplaatsen en weer te verkopen. Misschien 
is dit een alternatief voor de gemeente Tynaarlo. 
 

 Wethouder Kosmeijer dankt de raad voor de brede steun voor het Integraal 
Accommodatiebeleid. Hij telt zijn zegeningen. Hij krijgt geld voor een nieuwe sportzaal, 
geld voor een multifunctionele accommodatie in de Zuid-Es en geld om de situatie met 
de Ludinge, versneld te verbeteren. Wat wil deze wethouder nog meer? De wethouder 
heeft echter ook, financiën in zijn portefeuille en daar ligt het grote knelpunt. Mevrouw 
Van den Berg-Huisman gaf aan dat het plan een vergezicht is, met veel open einden. 
Dit keer is spreker het van harte met haar eens. Het was ook de bedoeling van dit plan. 
Het Integraal Accommodatieplan van Eelde/Paterswolde was eveneens een plan met 
een vergezicht, maar ook met een duidelijke afbakening. Volgens het plan zouden er in 
2011, 2013 en 2015 nieuwe locaties moeten verrijzen. Dit belangrijke besluit moest 
door de raad worden genomen. Er ontstond destijds een stevige discussie over de 
financiën. De wethouder kreeg toen forse kritiek van het CDA, vooral over de financiële 
onderbouwing. In die discussie heeft de wethouder aangegeven, dat eerst de richting 
vastgesteld moest worden en dat vervolgens de financiën zouden worden geregeld. De 
gemeente heeft er in de afgelopen jaren ook daadwerkelijk voor gezorgd dat de 
benodigde financiën beschikbaar kwamen. De raad vraagt, om nu al dekking te zoeken 
voor de 350.000 euro die pas omstreeks 2015 nodig zijn. Dit is bijna onmogelijk. In 
verband hiermee, wil spreker de discussie over de gemeentefinanciën in herinnering 
roepen. Op dit moment is financiële dekking niet mogelijk. Natuurlijk is het college zich 
er van bewust dat, als het beleidsplan nu wordt vastgesteld, er in 2014 een fors bedrag 
in de gemeentebegroting gezocht moet worden om dit plan te kunnen realiseren. Dat is 
de opdracht die de opvolgers van dit college meekrijgen. Het Integraal 
Accommodatiebeleidsplan is niet zomaar uit de losse pols neergezet. Mevrouw Van 
den Berg heeft al aangeven, dat de 54.000 euro netjes in de gemeentebegroting is 
verantwoord en in het kader van nieuw beleid is afgedekt. Dat geld is honderd procent 
rond. Het betekent echter dat in het Integraal Accommodatiebeleid, een afweging wordt 
gemaakt voor de komende jaren. Dit is niet vanwege een gebrek aan visie, maar juist 
vanuit een bestaande visie van het college. Het college heeft visiedocumenten over 
onderwijs, jeugdbeleid en sport. Deze zijn bij de behandeling van dit agendapunt niet 
opnieuw naar de raad gestuurd. Dat is niet nodig, want de raad weet precies wat er in 
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de betreffende notities staat. Dit hoeft niet te worden herhaald. Er is dus wel degelijk 
sprake van een visie en een beleid. Daarnaast verzint de Rijksoverheid ook nog wel 
eens goede zaken. Het Rijk stimuleert inmiddels het beleid van Tynaarlo, met 
betrekking tot de brede schoolontwikkeling en de wijkschoolontwikkeling. Er wordt ook 
aanspraak gemaakt op de ESF-subsidies. Van de, in totaal 100 miljoen euro die 
beschikbaar is voor de wijk- en brede schoolontwikkeling, is aan de gemeente Tynaarlo, 
1,5 miljoen euro subsidie toegewezen. Dit omdat de gemeente concrete plannen op dit 
gebied heeft. Het is nu aan het college om de plannen waar te maken. Dat is een zware 
last, omdat de problematiek in Zuidlaren lastig en ingewikkeld is.  
 
Destijds is een afweging gemaakt. Voorafgaand heeft een extern bureau onderzoek 
gedaan en een schouw gemaakt van alle bestaande gebouwen. De kosten van 
aanpassingen in bestaande gebouwen zijn berekend, maar ook de kosten van afbreken 
en het realiseren van een nieuw gebouw. Het is gebleken dat een nieuw gebouw te 
duur is en dat er dus geïnvesteerd moet worden in de bestaande gebouwen. 
Behoudens het centrum van Zuidlaren, waar in 2014 een multifunctioneel centrum moet 
verrijzen. Waar zou die accommodatie moeten komen? Dat is een probleem dat nog 
niet is getackeld. Dit is één van de open einden in het vergezicht. Maar als het plan 
vanavond wordt vastgesteld, dient het college uiteraard vóór 2014 een locatie te vinden. 
Vervolgens de situatie Zuid-Es/Schuilingsoord. Het college heeft in het plan helder 
aangegeven, dat het pas in 2017 noodzakelijk is opnieuw te overwegen, of er een 
multifunctionele accommodatie gerealiseerd moet worden. Er is een initiatief genomen 
door onder andere de directeuren van De Tol en Schuilingsoord, tot overleg hierover. 
Zij hebben een inhoudelijke visie ontwikkeld die naadloos aansluit op de visie van het 
gemeentebestuur over het Integrale Accommodatiebeleid. Dit speelde in de periode dat 
er nog plannen waren om de Zuid-Es in volle omvang te bebouwen. In die situatie zou 
een multifunctionele accommodatie daar tot de mogelijkheden behoren. Deze optie is 
daarom in de plannen meegenomen. Aanvankelijk werd er door de actievoerders uit de 
Zuid-Es niet negatief op gereageerd. Naderhand is echter gebleken dat slechts een 
beperkt deel van de Zuid-Es bebouwd zou gaan worden. Men had toen inhoudelijke 
argumenten om de multifunctionele accommodatie niet midden in de wijk Zuid-Es te 
positioneren. Het college heeft geconstateerd dat de argumenten steekhoudend waren 
en heeft besloten dit plan niet verder te ontwikkelen. Vanmiddag is uitgebreid met de 
initiatiefnemers gesproken. Er wordt naarstig gezocht naar een andere oplossing. De 
initiatiefnemers zijn er door de gemeente wel op gewezen, dat de financiële 
consequenties op dit moment niet door de gemeente gedragen kunnen worden. Er 
moet óf iets betaalbaars bedacht worden, óf het moet op een langere termijn worden 
gerealiseerd. De discussie hierover is nog niet afgerond. Er wordt getracht om in de 
loop van maart tot overeenstemming te komen. Wethouder Kosmeijer geeft aan er een 
hard hoofd in te hebben. Het gaat namelijk om circa 150.000 euro, structurele extra 
belasting van de gemeentekas.  
Dan de sport. Het is de wethouder verweten dat hij geen visie heeft op de sport. Dat 
heeft hij nog niet eerder gehoord. De heer Assies zegt juist dat de gemeente de visie 
voorop heeft gesteld, maar beter eerst voor voldoende accommodatie had kunnen 
zorgen. Wethouder Kosmeijer geeft toe dat dit knelpunt een gevolg is van een actief 
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sportbeleid. Er wordt geconstateerd dat er een tekort is aan zaalruimte. Rechtvaardigt 
dit een netto last van 100.000 euro structureel? Misschien is het beter om zich te 
richten op de toekomst, met het vooruitzicht dat er accommodatie gebouwd wordt. Er 
kan dan ruimer gebouwd worden, zodat er wedstrijdsport of actieve zaalsport kan 
worden bedreven. Dan is er echt sprake van een multifunctionele accommodatie. De 
gemeente is hiertoe in de toekomst bereid. Op dit moment is het college met handen en 
voeten gebonden aan de Begroting en ziet geen mogelijkheid om zoveel ruimte te 
creëren, dat er een sportzaal uit de mouw kan worden geschud. De raad heeft zelf, om 
dezelfde reden, vorig jaar de aanvraag van de badmintonvereniging voor een sporthal 
afgewezen.  
Betekent dit dat er nu niets meer in gang wordt gezet? Er is contact geweest met de 
POTC. Er zijn ook contacten gelegd met Dennenoord. De uitkomst is echter niet 
positief. In het POTC liggen wapens en daarom wil men geen buitenstaanders in het 
trainingscentrum. Men is zeer terughoudend in het beschikbaar stellen van het POTC 
aan anderen, dan de politie. Met Dennenoord wil de wethouder nog een keer contact 
hebben, om te bezien of daar toch een oplossing mogelijk is. Wellicht kunnen er dan 
toch een aantal uur worden ingevuld. De wethouder zegt toe de raad over de uitkomst 
van het overleg te rapporteren.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman interrumpeert en vraagt of deze uitspraak betekent, 
dat Dennenoord geld vraagt voor het gebruik van de ruimte.  
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat hem niet bekend is of het overleg is stuk gelopen 
op de financiën of dat men de ruimte niet aan derden beschikbaar wil stellen. Hij zegt 
toe hier nog eens navraag naar te doen en een beroep te doen op het 
verantwoordelijkheidsgevoel van Dennenoord. Het is misschien mogelijk om er één 
vereniging onder te brengen, zodat het niet een gaan en komen van verschillende 
verenigingen zal zijn.  
 
Verder sprak mevrouw Van den Berg over het gemeentelijk vastgoedbeleid. Op het 
moment dat er fundamentele keuzes voor locaties gemaakt worden, zal de gemeente 
zich ook bezinnen op haar rol en functie in het beheer van gebouwen. Wie is 
eindverantwoordelijk? Publiek private samenwerking werd vanavond ook genoemd. Dit 
vergt een heel andere afweging en een andere verantwoordelijkheid van het 
gemeentebestuur. Spreker zal nagaan of de raad al in kennis gesteld kan worden over 
de voortgang van dit project.  
Afsluitend merkt wethouder Kosmeijer nog op, dat het consolideren van bestaand 
beleid echt niet aan de orde is. De luchthal van de heer Kraayenbrink vindt hij een 
aardige suggestie en daarom is hij graag bereid om te onderzoeken of dit een oplossing 
zou kunnen zijn.  
 
Als de raad dit plan vanavond vaststelt, is er een vergezicht gecreëerd waaruit duidelijk 
blijkt dat er tot 2014 met de bestaande scholen in het centrum van Zuidlaren moet 
worden verder gegaan. Voor de scholen in Zuid-Es/Schuilingsoord geldt dit tot 2017. In 
Zuidlaren kan ook pas in 2017 een nieuwe afweging worden gemaakt. Maar wat gaat er 
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dan met de bestaande scholen gebeuren? In Eelde/Paterswolde, in de Nieuwe Akkers, 
moet in 2011 een nieuw schoolcomplex staan. Maar wat wordt er dan nog in onderhoud 
van het bestaande gebouw geïnvesteerd? Is het wijs om er nog een nieuw dak op te 
leggen, of hoopt men dat het dak het nog uithoudt tot 2011? Deze beslissingen moeten 
in goed overleg met gebruikers worden genomen. Het is niet de bedoeling om geld weg 
te gooien. Dit geld kan beter worden gespaard om te investeren in de nieuwe 
multifunctionele accommodatie. Het plan voor de meerjaren onderwijshuisvesting moet 
worden opgesteld in nauwe samenspraak met lokaal onderwijs. Er dient hierbij ook 
rekening te worden gehouden met het Rijksbeleid, dat de opvang van kinderen buiten 
de schooltijden stimuleert.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman concludeert dat het college hoopt de 54.000 euro niet 
te hoeven gebruiken. Wordt wat overblijft, voor de toekomst bewaard? 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat door de raad een aparte reserve is ingesteld voor 
het Integraal Accommodatiebeleid. Gelden die overblijven worden daar ondergebracht. 
Met betrekking tot de financiën is afgesproken, dat het geld structureel beschikbaar is 
gesteld voor Integraal Accommodatiebeleid. Van het incidentele geld is destijds 
afgezien, met inachtneming van het geld dat nog niet wordt uitgegeven, omdat de 
plannen wat verder in de tijd liggen. Deze bedragen worden op de bankrekening gezet 
om daar incidenteel gebruik van te kunnen maken. Spreker weet niet waar het bedrag 
van 54.000 euro nu exact aan besteed gaat worden. Er zullen wel op korte termijn 
investeringen mee worden gedaan, die de gemeente in staat stellen om het uit te 
kunnen zingen. 
 
TWEEDE TERMIJN 
 
De heer Assies wil nog even ingaan op de opmerking van de heer Pieters. Deze sprak 
over de afname van jeugd. Spreker wil er nadrukkelijk op wijzen dat de doelgroep van 
de vier betreffende sportverenigingen (12 tot 18 jaar) de komende jaren, volgens de 
gemeente, met twintig mensen daalt. Dat is een te verwaarlozen aantal. Ten tweede de 
opmerking van de heer Kosmeijer. Allereerst is de 100.000 euro niet voor 11 uur sport 
bedoeld, maar voor 40 uur. Misschien verandert dit de zaak. De heer Assies is erg blij 
dat wethouder Kosmeijer heeft toegezegd naar een oplossing te zoeken. Wel wil hij de 
gemeenteraad vragen er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Deze belofte 
is namelijk in april 2006 ook al eens gedaan. Nu hopen de sportverenigingen op een 
echte oplossing. De heer Assies heeft geen zin om volgend jaar tegen kinderen van 6, 
7 en 8 jaar te zeggen dat ze niet kunnen volleyballen.  
 
De heer Kremers vraagt de voorzitter om een korte schorsing voor fractieberaad.  
 
De vergadering wordt geschorst. 
 
De vergadering wordt hervat. 
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De heer Kremers zegt dat de fractie zich heeft beraden op het verzoek aan het college, 
om het stuk terug te nemen en met een completer beeld te komen. Mevrouw Van den 
Berg heeft gezegd dat het een vergezicht is met vele open einden. Een uitspraak die 
wethouder Kosmeijer vervolgens letterlijk bevestigd heeft. De fractie vindt dat er wat te 
veel open einden zijn. Een andere fractie merkte op dat het eigenlijk niet meer is dan 
een raamwerk, van waaruit verder gewerkt zal gaan worden. Moet de fractie nu wel of 
niet akkoord gaan met dit raamwerk? Het maakt eigenlijk niet uit, omdat het merendeel 
van de raad voorstander is van dit stuk. Vandaar dat de fractie besloten heeft om het 
plan als een raamwerk te beschouwen, dat als uitgangspositie wordt genomen voor de 
komende jaren, van waaruit een goed accommodatiebeleid wordt ontwikkeld. Het CDA 
is een absolute voorstander van multifunctionele accommodaties. De Prins 
Bernhardhoeve wordt daarbij als een uitstekende plek gezien. Niet alleen voor een 
multifunctionele accommodatie, maar bijvoorbeeld misschien ook voor de sport. De 
achterhallen zouden wellicht gebruikt kunnen worden voor de plaatselijke 
sportverenigingen. Dan zijn de problemen op korte termijn opgelost.  
 
Mevrouw Brinkman ondersteunt de woorden van de heer Kremers. 
 
De heer Kraayenbrink is het niet helemaal met de fractie van het CDA eens. Hij vindt 
dat het wel degelijk uitmaakt wat er over het voorstel wordt besloten. Als de raad 
akkoord gaat, kan het mis gaan. De wethouder heeft opgemerkt dat het college voor 
Eelde/Paterswolde toch ook financiering heeft gevonden. Dit doet spreker denken aan 
de opmerking die men regelmatig hoort: “behaalde resultaten uit het verleden zijn geen 
garantie voor de toekomst”. Het wil namelijk niet zeggen dat het in dit geval ook zal 
lukken om financiering te vinden. Er blijft sprake van een gat in de begroting. De fractie 
van Leefbaar Tynaarlo vindt de financiële onderbouwing in dit stuk onvoldoende. Er is 
sprake van een unieke kans. Er liggen een aantal partijen op één lijn. Maar gezien de 
huidige Begroting, zal de fractie van Leefbaar Tynaarlo niet met het voorstel akkoord 
gaan.  
 
De heer Pieters zegt dat de VVD-fractie akkoord gaat met het gevraagde besluit. 
 
De heer Hoogenboom gaat akkoord met het voorstel. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman deelt mee dat de fractie van D66 eveneens akkoord 
gaat. Wel wil zij van de wethouder weten of hij voornemens is om de raad jaarlijks te 
informeren over de stand van zaken. 
 
Mevrouw Terwal hoopt dat het college het plan niet als een statisch stuk ziet en goed 
op de maatschappelijke ontwikkelingen in zal spelen. Dit geldt zeker voor de 
multifunctionele accommodaties. Deze staan bij veel gemeenten hoog op de agenda. In 
de gemeente Tynaarlo wordt hier echter pas na 2017 mee aan de slag gegaan. De 
fractie vindt dat spijtig. Het heeft natuurlijk alles te maken met het financiële plaatje. 
Toch wil spreekster het college dringend verzoeken naar andere subsidiemogelijkheden 
te zoeken voor multifunctionele accommodaties. Wellicht zijn er toch nog wat 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 9 januari 2007                                                                                                         blz. 24 
 

gemeente Tynaarlo 

mogelijkheden. 
 
Mevrouw Brinkman vindt het jammer dat de fractie van Gemeentebelangen in de eerste 
termijn, de wethouder een gebrek aan visie verweet. De fractie van de PvdA is juist van 
mening dat uit het stuk, wel een visie blijkt. Het was geen terecht verwijt. Spreekster is 
blij met de positieve bestuurlijke inzet die het college wil plegen ten aanzien van de 
mogelijkheden op korte termijn bij Dennenoord en de Politie. Verder is zij ook verheugd 
over de positieve inzet van de wethouder, om te kijken naar publiek/private 
samenwerking in het kader van een plek in het centrum van Zuidlaren. De fractie van 
het CDA heeft zich hier eveneens positief over uitgelaten. Hopelijk neemt het college dit 
mee. 
 
De heer Rietkerk merkt op, dat de fractie van GroenLinks het, voor wat betreft het 
financiële risico, niet eens is met de fractie van Leefbaar Tynaarlo. De fractie vertrouwt 
erop, dat dit college, maar ook het volgende college, geen plannen zal uitvoeren als er 
geen financiële onderbouwing voor te vinden is. GroenLinks is ook verheugd over de 
toezegging van de wethouder om contact te zoeken met Dennenoord om te bezien of 
de sportclubs daar een plek kunnen krijgen. Men kan zich voorstellen dat betreffende 
partijen in eerste instantie liever niet willen, maar wellicht kan er nog wat meer druk 
worden uitgeoefend. Graag hoort de heer Rietkerk wat nu precies de inspanningen van 
de gemeente zijn met betrekking tot de multifunctionele ruimte Zuid-Es/Schuilingsoord. 
Eigenlijk is het probleem 150.000 euro structureel. Spreker vraagt zich af of de bal nu 
bij de initiatiefnemers ligt. Het lijkt hem een hele klus voor betrokken partijen om met 
een oplossing te komen. Maar misschien werkt de gemeente er zelf ook heel hard aan 
om in maart met een positief resultaat te komen. 
 
Wethouder Kosmeijer dankt de aanwezigen voor de steun voor dit voorstel. Het CDA 
heeft gezegd akkoord te kunnen gaan. Leefbaar Tynaarlo vindt dat men wel een 
financieel risico loopt en gaat daarom niet akkoord. Spreker is van mening dat een 
vergezicht om een duidelijke visie op de toekomst vraagt. Deze visie is inderdaad 
financieel nog niet helemaal afgedekt. Voor de korte termijn is er wel geld beschikbaar 
en in de Begroting opgenomen. Als de raad instemt met dit voorstel, ligt er een politiek 
commitment van college en raad om in 2017 voor een bedrag van ruim 300.000 euro te 
zorgen. Dit is een politieke opdracht die het college heeft gekregen. Er zal serieus werk 
van gemaakt worden. De wethouder is blij met de instemming van het CDA, maar had 
wel graag iets meer enthousiasme en vertrouwen van deze fractie willen zien. In het 
verleden behaalde resultaten bieden inderdaad geen garantie voor de toekomst. Maar 
een politieke uitspraak is geen uitspraak, waar zomaar afstand van genomen kan 
worden. Wat alternatieve subsidies betreft, merkt de wethouder op, dat er een prachtig 
resultaat is geboekt met de ESF-subsidie. Natuurlijk wordt altijd gezocht naar 
alternatieve mogelijkheden. De raad kan er echt op vertrouwen dat het college hier alert 
op is. Het zal in dit geval echter geen grote invloed op het perspectief hebben. De 
discussie over Zuid-Es/Schuilingsoord is inderdaad een uiterst moeizame discussie. Er 
worden geen mogelijkheden gezien om het financiële gat tot aanvaardbare proporties 
terug te brengen. Het college zelf heeft zich verplicht om de discussie met de 
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initiatiefnemers samen te vatten en tot een aantal hoofditems terug te brengen. Maar 
het blijft een uiterst lastige discussie die zich, wat de gemeente betreft, concentreert op 
de locatie van Schuilingsoord in combinatie met de C1000-locatie. Dit brengt ook weer 
financiële consequenties met zich mee. Als deze locatie niet wordt ingezet voor 
alternatieve woningbouw, drukt het op het jaarbudget. Er zal echter actief naar 
oplossingen worden gezocht. Tot slot deelt de wethouder mee dat het college bereid is 
om de raad jaarlijks te rapporteren over de voortgang van het Accommodatiebeleid. Dit 
is vanzelfsprekend. Als laatste nog een antwoord op de opmerking van de heer Assies. 
Het moet helder zijn dat het college zich bestuurlijk zal inzetten om te bezien of er een 
oplossing gevonden kan worden. Er geldt echter een garantie tot aan de voordeur. 
Spreker kan niet meer doen dan bestuurlijke inzet plegen om de partners te wijzen op 
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De sportverenigingen en de raad zullen 
over de uitkomst van dit overleg worden gerapporteerd. De suggestie van de 
opblaashal zal ook worden meegenomen. 
 
Vervolgens wordt, met de aantekening dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo tegen het 
voorstel is, conform het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 
12 december 2006, besloten.  
 

7. Investeringsprogramma riolering 2006/2007 
 
De voorzitter merkt op dat het hier een aangehouden agendapunt betreft en geeft het 
woord aan de heer Van Mombergen. 
 
De heer Mombergen geeft aan dat Leefbaar Tynaarlo in de raadsvergadering van 12 
december 2006 constateringen heeft geplaatst inzake agendapunt 9, 
Investeringsprogramma rioleringen. Deze constateringen betroffen: het 
Investeringsprogramma rioleringen Tynaarlo 2006/2007; de informatievoorziening van 
het college; het budgetrecht van de raad; de opstelling van de wethouder met de 
portefeuille Riolering en Waterbeheersing. 
Ook had Leefbaar Tynaarlo enkele vragen gesteld, zoals: wanneer kan deze gemeente 
nu eindelijk zijn eigen broek ophouden? Dit, omdat het merendeel van de, in het rapport 
beschreven werkzaamheden zal worden uitbesteed. Verder is de vraag gesteld: hoe zit 
het met het budgetrecht van de raad? Dit naar aanleiding van de renovatie in de 
Lindestraat te Tynaarlo, waarvoor de raad achteraf nog even een kredietaanvraag mag 
goedkeuren. Op deze vragen – en de constateringen – wilde wethouder Assies in 
eerste instantie niet ingaan. Ze werden door hem als suggestief beoordeeld. De vragen 
zouden door Leefbaar Tynaarlo schriftelijk worden ingediend en door de wethouder 
schriftelijk worden beantwoord. Door Leefbaar Tynaarlo is inhoudelijk schriftelijk aan het 
college aangeleverd, wat namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo in de 
raadsvergadering van 12 december 2006 is uitgesproken, inclusief de vragen. In de 
reactie van het college is geen van deze beide vragen beantwoord. Verder heeft 
Leefbaar Tynaarlo onderbouwd aangegeven, dat de constateringen objectief 
controleerbaar zijn. Dit vrijwel geheel aan de hand van formele documenten, of namens 
het college ingediende stukken. Dit is in de beantwoording van het college niet 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
notulen raadsvergadering 9 januari 2007                                                                                                         blz. 26 
 

gemeente Tynaarlo 

weerlegd.  
Verder vindt Leefbaar Tynaarlo het vanzelfsprekend dat de wethouder, althans het 
college, deze raadsvergadering de raad een adequaat rioleringsinvesteringsplan ter 
goedkeuring aanbiedt, dat aan alle kwaliteitseisen van een professionele organisatie als 
de gemeente Tynaarlo voldoet. Ook hier is door het college, niet op ingegaan.  
Ook gaat Leefbaar Tynaarlo er van uit, dat het college bij een toekomstige gelegenheid, 
wél op een passend moment bestuurlijk of financieel relevante stukken aan de raad 
aanbiedt. De raad wordt dan niet door gebrekkige informatievoorziening belemmerd in 
het uitoefenen van zijn kaderstellende en controlerende taak en het uitoefenen van het 
budgetrecht. Ook hier heeft het college niet op gereageerd. Wat heeft de wethouder, 
althans het college, dan wel aangegeven? Het volgende: elke vier jaar wordt door de 
afdeling Gemeentewerken een Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld. Vanuit dit 
Gemeentelijk Rioleringsplan wordt jaarlijks een investeringsplan opgesteld voor het 
komende jaar. Dit is geheel terecht, zo hoort het ook. Het zou ook niet kunnen dat men 
nu de begroting van 2006 zou moeten goedkeuren. Dit zou een aperte miskenning 
betekenen van het budgetrecht van de raad. Bovendien zou het college dan door 
hogere overheden behoorlijk op de vingers worden getikt. Het investeringsplan behoort 
natuurlijk in de pas te lopen met de vastgestelde begroting, of andersom, dat de 
begroting in de pas loopt met het investeringsprogramma.  
Echter, het investeringsprogramma 2006 wordt pas eind 2006 aangeboden. Als reden 
geeft het college aan: het project Verkeer Zuidlaren. Er was nog geen raming van dit 
project, aldus het college. Ongelofelijk maar waar. Terwijl in 2006 de schop in de grond 
zou gaan. Voor het investeringsprogramma 2006, dus het afgelopen jaar, wil het 
college voor “rioolvervanging verkeer kern Zuidlaren” 974.534 euro laten voteren. Dit 
geldbedrag wordt niet in 2006 uitgegeven. Hetzelfde geldt voor de diverse 
rioolvervangingen, groot 443.431 euro. Echter, de rioolgelden zijn wel kostendekkend. 
Gelijktijdig kun je de vraag stellen: Wat is er met de positieve eindresultaten gebeurd 
van ruim drie miljoen euro van de afgesloten projecten? Ze zijn wel als kostendekkend 
gevoteerd. Voor de kosten van de investeringen en de voorgenomen tijdstippen van de 
uitvoering wordt in het investeringsprogramma verwezen naar het overzicht dat als 
bijlage 1 is opgenomen. Het college geeft in de beantwoording aan, dat deze bijlage 
geen boekhoudsysteem is. Het wordt één keer per jaar bijgewerkt om de stand van de 
werkzaamheden te laten zien. Wat is nu juist? 
Dan de rioolrenovatie van de Lindestraat te Tynaarlo. Het college geeft aan dat, gelet 
op het totale af te koppelen oppervlak en de weinige bebouwing, die ver van de weg 
afligt, de weegschaal is doorgeslagen naar het vervangen van het riool zonder 
afkoppeling van het regenwater. Is het college überhaupt wel eens in de Lindestraat 
wezen kijken? Dit is een héél normale straat in onze gemeente. Met een vrij dichte 
bebouwing, woningen die niet ver van de weg af liggen, woningen met normale daken, 
een weg van normale breedte, alles bij elkaar een behoorlijk oppervlak. De wil is er 
gewoon niet geweest om te ontkoppelen. Wij zijn benieuwd naar het nieuwe waterplan, 
want daar komt natuurlijk in te staan dat de gemeente Tynaarlo niet gaat ontkoppelen.  
Mijnheer de voorzitter, de fractie wil de schriftelijke briefing niet overdoen. Een 
dergelijke handelswijze van het college acht Leefbaar Tynaarlo – mild uitgedrukt – 
uiterst zorgelijk en het betekent een gebrek aan respect voor de, door de bevolking 
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gekozen raad. 
 
De heer Hoogenboom heeft in de vorige vergadering, met zijn verzoek de discussie uit 
te stellen naar een volgende vergadering, geprobeerd een brug te slaan. Zijn voorstel is 
door de raad geaccepteerd, maar hij moet nu constateren dat dit geen enkel resultaat 
heeft opgeleverd. Dit vindt hij bijzonder jammer. Het spijt hem achteraf, uitstel van 
behandeling te hebben gevraagd. Het heeft geen enkele zin gehad. 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat haar fractie een aantal vragen aan het 
college heeft gesteld over de aanbieding van het stuk. Er is een schriftelijk antwoord 
gekomen. Dit antwoord verduidelijkt het één en ander. Toch wil zij het college 
meegeven dat bij een onderwerp waar zoveel geld mee is gemoeid, zij een meer 
inhoudelijke motivatie van het stuk zelf verwacht. Spreekster kijkt uit naar het nieuwe 
Waterplan en een nieuw GRP. Aangezien het rioleringsaspect voor iedereen een 
belangrijk onderwerp is, wil zij er graag een avond of een dag aan wijden. Hierbij kan 
gedacht worden aan een excursie. Dit lijkt haar de moeite waard. 
 
De voorzitter vindt een excursie een goede suggestie. Het zou ook gekoppeld kunnen 
worden aan het Drents Waterbedrijf. 
 
Mevrouw Zuiker citeert de woorden van de heer Van Mombergen in de vorige 
vergadering: “het is tijd dat de raad wethouder Assies niet meer serieus neemt”. Nu 
merkt de heer Van Mombergen op dat er sprake is van gebrek aan respect voor de 
raad. De fractie van GroenLinks stoort zich aan dit soort bewoordingen. 
 
Wethouder Kosmeijer vervangt wethouder Assies bij dit onderwerp en geeft aan dat het 
hem oprecht spijt dat de fractie Leefbaar Tynaarlo de beantwoording van het college 
niet voldoende vindt. Het college heeft een uiterste poging gedaan, om op een rij te 
zetten hoe zaken zijn gelopen. Deze gang van zaken verdient niet altijd de 
schoonheidsprijs. Dat geeft het college toe. Hier zal voor een volgend plan zeker lering 
uit worden getrokken. Het spijt spreker oprecht dat het college er niet in is geslaagd dit 
duidelijk te maken. Wethouder Kosmeijer benadrukt dat men het best met elkaar 
oneens mag zijn, maar men dient te proberen tot elkaar te komen. Het college zet zich 
in om zo helder mogelijk aan te geven wat er is gebeurd. Er worden dagelijks fouten 
gemaakt, ook door het college. Het is niet verkeerd om daarop te wijzen. Maar het 
college vindt de achterdocht van Leefbaar Tynaarlo jammer. Het is alsof het college er 
op uit zou zijn om de raad een rad voor ogen te draaien. Dat is geenszins het geval.  
 
De heer Van Mombergen zegt dat de raad rustig uren over twee of drieduizend euro 
debatteert. Nu het over 1,5 miljoen gaat, is er opeens geen sprake van discussie. 
Spreker vindt de woorden van mevrouw Zuiker dan ook onterecht. De fractie heeft 
gevraagd waar de drie miljoen blijft. De wethouder wil geen antwoord op deze vraag 
geven en de raad lijkt ook niet geïnteresseerd in een antwoord. Misschien zou het wel 
interessant zijn geweest als het over 100 euro ging. Hoe groter de getallen worden, hoe 
minder mening de raad heeft. De vraag of de drie miljoen euro terug naar de burgers 
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gaat is een heel normale vraag. De fractie wil er een antwoord van de wethouder op en 
wil er ook met deze raad over discussiëren. 
 
De heer Kremers zegt dat de heer Van Mombergen suggereert dat de raad niet zou 
weten waar de drie miljoen euro naar toe gaat. Hij heeft echter een Excel-bestand van 
het college gekregen, waarin keurig per soort staat vermeld waar het geld naar toe 
gaat. Er staat ook nog vermeld of het al afgerond is of niet. De raad weet dus precies 
waar die 3.366.164 euro naar toe gaan. De wethouder hoeft dat niet opnieuw te 
beantwoorden. Hij kan verwijzen naar het Excel-bestand. 
 
De heer Van Mombergen heeft het financieel eindresultaat berekend en geconstateerd 
dat er geld overblijft. Hij hoopt dat de heer Kremers kan uitleggen waar het geld is 
gebleven. Dan hoeft de wethouder dit gelukkig niet te doen.  
 
De heer Kremers geeft aan dat er een GRP 2004-2007 is vastgesteld. Daarbij hoort een 
krediet van 3.366.164 euro. Er is geld van over, maar 2007 is nog niet voorbij. De kern 
Zuidlaren moet nog worden aangepakt. Die benodigde gelden worden bestemd op het 
moment dat de kern Zuidlaren wordt aangepakt. Dan is duidelijk waar het geld naar toe 
gaat.  
 
De heer Van Mombergen zegt dat de raad voor de kern van Zuidlaren vanavond 
997.000 euro voteert. Dit wordt volgens het Excel-bestand in de Begroting van 2006 
verwerkt. Er zal geen drie miljoen in de kern van Zuidlaren worden geïnvesteerd. Het 
gaat hier om afgeronde projecten en er is dus geld over. Als een aanbesteding meevalt, 
blijft er ook geld over. Zo hoort het ook.  
 
Vervolgens wordt, met de aantekening dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo tegen 
stemt, conform het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006 
besloten. 
 
 

8. Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie Tynaarlo 2006-2007 
 
De heer Kloos zegt dat de fractie van Leefbaar Tynaarlo akkoord gaat met het voorstel. 
Hij wil er wel op wijzen dat ook hier iets voor 2006 wordt vastgesteld. Hij verzoekt te 
bezien of dit jaar, bij de behandeling van de Najaarsnota en de Begroting, 2008-2009 
kan worden vastgesteld.  
 
De heer Stel merkt op dat bij de vervolgprocedures staat ‘onderzoek eerste half jaar 
2006’. ‘2006’ dient te worden gewijzigd in ‘2007’. 
 
De voorzitter bevestigt dit en zegt dat bij de vervolgprocedure beide onderzoeken in het 
eerste halfjaar van 2007 worden uitgevoerd.  
 
Vervolgens wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en 
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wethouders d.d. 19 december 2006 besloten. 
 

9. Krediet beschikbaar stellen voor het herstructureringsplan Mozartweg Eelde en de 
herontwikkeling van de bedrijfslocatie voormalige melkfabriek aan de Tynaarlosestraat 
Vries 
 
Mevrouw Van Gelder zegt dat de fractie van het CDA uitgaat van twee onderwerpen in 
één voorstel. Over beide onderwerpen heeft de fractie een vraag c.q. opmerking. 
Allereerst is de fractie vóór het beschikbaar stellen van het krediet. Wel wil zij haar 
bezorgdheid uiten over de financiële positie van de SEW. Zeker met het oog op de 
toekomst. Er staan nog grote projecten op stapel, zoals de herontwikkeling van de 
Nieuwe Akkers. Daarom verzoekt de fractie het college met klem, om zich te 
vergewissen van de financiële positie van de SEW. Voor wat betreft de herontwikkeling 
van de bedrijfslocatie voormalige melkfabriek aan de Tynaarlose straat, wil mevrouw 
Van Gelder opmerken in de krant te hebben gelezen, dat hier onder andere woningen 
voor senioren zullen worden gebouwd, aan wie zorg geboden zal worden vanuit de 
Kornoeljehof. Tegenover deze locatie is een particulier bezig om eveneens 
seniorenwoningen te ontwikkelen. Daar kan men echter geen zorg betrekken vanuit de 
Kornoeljehof. Wat is hier aan hand? Is de gemeente bezig met een bevoordeling van 
partijen? Misschien kan de wethouder dit verduidelijken. 
 
De heer Kloos wil gezien de tijd niet ingaan op het herstructuringsplan 
Eelde/Paterswolde. Het CDA heeft hierover immers al vragen gesteld. Over de 
Tynaarlosestraat heeft hij wel een opmerking. Woonborg wil op de locatie van de 
zuivelfabriek, levensloopbestendige seniorenwoningen bouwen in de huur- en 
koopsector. De fractie van Leefbaar Tynaarlo dringt er bij het college op aan, met 
Woonborg af te spreken dat het aantal te bouwen huurwoningen groter dient te zijn dan 
de luxe en grote koopappartementen. Juist in de sector duurdere appartementen is 
voldoende aanbod. Op termijn zullen hiervoor locaties vrijkomen, bijvoorbeeld de locatie 
van de Gereformeerde Kerk in Vries of de oude bibliotheek. Er is wel grote behoefte 
aan betaalbare woningen in de sociale huursector. Het bouwen van dergelijke 
woningen bevordert tevens de doorstroming. De heer Kloos verzoekt hier aandacht aan 
te schenken in de onderhandelingen met Woonborg. De gevraagde 100.000 euro is 
gelieerd aan de Provincie. Het gaat in totaal om 200.000 euro. De heer Kloos is 
benieuwd wat het uiteindelijke resultaat zal zijn.  
 
De heer Stel zegt dat de VVD, de SEW en Woonborg als commerciële instellingen ziet. 
De fractie vindt het geen taak voor de gemeente, om de tekorten van deze organisaties 
te dekken. Een commerciële instelling neemt risico’s. De ene keer levert het iets op en 
de andere keer moet er geld bij. Dat heeft de gemeente zelf ook aan den lijve 
ondervonden bij bijvoorbeeld Zuiderlaarderveen. Uit de ambtelijke toelichting op de 
plannen met betrekking tot de Mozartweg blijkt, dat het ook om een extra mooie 
invulling van de groenvoorziening gaat. In de gemeente Tynaarlo wordt dure 
groenvoorziening die veel onderhoud vergt, omgezet in gras, maar hier wordt een extra 
luxe groenvoorziening gecreëerd. Dit rijmt niet met elkaar en het is een reden voor de 
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VVD-fractie om niet in te stemmen met het voorliggende voorstel. Dit geldt voor beide 
punten.  
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman zegt dat de fractie uit het stuk van de Provincie heeft 
opgemaakt dat er sprake is van een wijzigingsbevoegdheid volgens artikel 11. Het 
college heeft dit op zich genomen. De raad wordt nu met de plannen geconfronteerd. 
Het gaat om een oude zuivelfabriek met een schoorsteen. Is er overwogen om de 
zuivelfabriek en de schoorsteen te laten staan en in het gebouw zelf appartementen te 
realiseren? Dit gebouw is toch een deel van de geschiedenis van Vries. Omdat het plan 
zich buiten het gezichtsveld van de raad gaat afspelen, vraagt mevrouw Van den Berg 
het college de raad te informeren over de verdere planvorming. Verder heeft zij gelezen 
dat de Provincie een subsidievoorwaarde stelt. Binnen een jaar moet het plan van start 
zijn gegaan. De fractie constateert dat de plannen nog vaag zijn en vraagt zich af of het 
wel mogelijk is om aan deze subsidievoorwaarde te voldoen.  
 
Wethouder Kosmeijer zegt dat er een vraag is gesteld over de financiële positie van 
SEW. Deze baart kennelijk zorgen. De reden voor deze zorgen is de bijdrage die vanuit 
de SEW voor dit project wordt gevraagd. Het is echter algemeen gebruik dat een 
woningcorporatie bij het opstarten van een project, er uit eigen vermogen forse 
bedragen op toelegt. Men probeert de aanspraken op de eigen vermogenspositie 
enigszins te beperken. Maar men hoeft zich geen zorgen te maken over de financiële 
positie van SEW en ook niet over die van Woonborg. De beide woningcorporaties 
vragen een forse financiële bijdrage. Daarnaast probeert men door het realiseren van 
koopappartementen wat geld te verdienen om het verlies bij de huurwoningen te 
compenseren en om de huur op een aanvaardbaar niveau te kunnen handhaven. Met 
de investeringen van de gemeente en de Provincie wordt gezorgd dat de verliezen 
enigszins beperkt blijven, zodat de huursom aanvaardbaar kan blijven en de financiële 
positie van de corporaties ook in de toekomst, voldoende ruimte biedt voor het plannen 
van andere projecten. Vanuit volkshuisvestelijk oogpunt is het van cruciaal belang om 
bij te dragen, daarom vraagt de wethouder de raad dringend om met het voorstel 
akkoord te gaan. Wethouder Kosmeijer zegt toe om de raad over de voortgang van de 
Tynaarlosestraat te informeren. Er is inderdaad overwogen om appartementen in de 
zuivelfabriek te realiseren. Dat bleek uit financieel oogpunt helaas niet mogelijk. 
Vervolgens is overwogen om de pijp in stand te houden. Ook dat is niet mogelijk 
gebleken. Zodra er concrete plannen zijn, zal de raad hiervan op de hoogte worden 
gebracht. Met betrekking tot de opmerkingen van het CDA over seniorenwoningen van 
de heer Weelink, merkt spreker op dat de afgesproken procedure wordt gevolgd. Het 
college heeft zich bereid verklaard om de functie openbare bijzondere gebouwen te 
handhaven. Het heeft niets met bevoordeling te maken. Het betreft een ordentelijke 
afweging van belangen. Er is toegezegd dat de raad over de verdere ontwikkeling van 
de plannen van de heer Weelink geïnformeerd wordt, zodra de afspraken helder zijn 
geformuleerd. Van bevoordeling is dus absoluut geen sprake. 
 
De heer Kloos zegt dat er al koopprijzen voor de appartementen zijn vastgesteld. Voor 
een appartement wordt 250.000 euro gevraagd. Spreker neemt aan, aangezien de prijs 
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van de appartementen al bekend is, dat er al concrete plannen liggen. Hoeveel koop- 
en hoeveel huurwoningen worden er nu gebouwd? 
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt dat de schetsen al gereed zijn. De koop- en 
huurwoningen zijn ingetekend. De wethouder heeft niet paraat hoe de verhouding 
tussen de koop- en huurwoningen ligt. Hij is bereid hiernaar te informeren. Er wordt een 
bepaalde verhouding gehanteerd om het financieel aantrekkelijk te houden voor de 
woningcorporaties. Er kan uit politiek oogpunt over gediscussieerd worden welke 
verhouding acceptabel is. De wethouder zal naar de gehanteerde verhouding 
informeren. 
 
De heer Kloos zegt dat de woningcorporatie vroeger toch in het leven is geroepen voor 
het realiseren van sociale woningbouw. Men heeft een verzelfstandiging doorgemaakt. 
Het is bekend dat er woningcorporaties zijn met grote vermogens. Dat is een 
vaststaand feit. In dit plan moet de huur niet boven de huurgrens uitkomen. Anders zal 
het Rijk geen huursubsidie meer verstrekken. Daarom begrijpt de heer Kloos dat er ook 
koopwoningen gerealiseerd moeten worden . Maar misschien moet er in de raad eens 
gediscussieerd worden over het sociaal woningbeleid in de gemeente Tynaarlo. 
 
Wethouder Kosmeijer is graag bereid om deze discussie aan te gaan. Hij begrijpt dat de 
raad graag meer huurwoningen gebouwd wil hebben dan koopappartementen. Die 
denkwijze sluit ook aan op het beleid van de gemeente Tynaarlo. Maar er zal een 
verhouding in acht genomen moeten worden om de financiële positie van een 
woningcorporatie ook voor de toekomst veilig te stellen. Verder zegt hij toe de raad een 
indicatie te geven hoe de percentages huur/koop zich in dit specifieke geval verhouden.
 
De opmerkingen van de heer Stel hebben de heer Hoogenboom zeer aangesproken. 
Het is hem uit het hart gegrepen dat ondernemers moeten betalen. Maar, uit de zin in 
de laatste alinea op de eerste pagina heeft hij begrepen dat die mogelijkheid niet 
aanwezig is. Dat is nu dus ook zijn vraag: is het mogelijk dat de provincie de helft 
betaald en de ondernemer de andere helft?  
 
Mevrouw Van Gelder zegt dat haar fractie er van uitgaat dat met betrekking tot de 
plannen van de heer Weelink in het kader van de zorgverlening, het principe ‘gelijke 
monniken, gelijke kappen’ wordt gehanteerd.  
 
Wethouder Kosmeijer antwoordt ontkennend en verzoekt mevrouw Van Gelder deze 
eerder gevoerde discussie niet opnieuw op te starten. Het zijn geen gelijke monniken, 
dus ook geen gelijke kappen. Er is sprake van een andere beginsituatie, dus wordt er 
ook verschillend mee omgegaan. De heer Hoogenboom heeft gevraagd of het mogelijk 
is om de ondernemingen de andere helft te laten betalen. De provincie stelt dat 
wanneer er uit ISV gelden beschikbaar worden gesteld, de gemeente zich hiermee ook 
verplicht om een gelijk bedrag beschikbaar te stellen.  
 
De heer Hoogenboom heeft het op die manier gelezen. Maar snijdt de opmerking van 
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de heer Stel dan wel hout? 
 
De heer Stel antwoordt dat zijn fractie vrij consistent is. De fractie vindt het een 
commerciële instelling. Zij moeten niet bij de overheid aankloppen om een tekort te 
dekken. Ook aan het aanleggen van een exclusieve groenvoorziening wil de fractie van 
de VVD niet bijdragen omdat in andere delen van de gemeente groenvoorziening wordt 
vervangen door gras. De tekorten kunnen ook op een andere manier opgelost worden.  
 
De voorzitter constateert dat de fractie van de VVD in ieder geval niet instemt met het 
voorstel. Daarnaast stemt de heer Van Mombergen ook tegen. De overige leden van de 
fractie van Leefbaar Tynaarlo stemmen voor. Vervolgens wordt conform het voorstel 
van het college van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2006 besloten.  
 

12. Begrotingswijzigingen 
 
De voorzitter gaat er van uit dat degenen die bij agendapunt 9 hebben tegengestemd, 
ook geacht worden tegen te stemmen bij agendapunt 12. Dit is het geval. 

 
Vervolgens wordt conform het voorstel van het college van burgemeester en 
wethouders d.d. 20 december 2006 besloten.  
 

13. Informatie uit het college /namens het college 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman is geschrokken van het jaarverslag van de 
leerplichtambtenaar. Het blijkt dat een groot aantal leerlingen binnen de gemeente 
Tynaarlo de leerplicht heeft verzuimd. Verder spelen er ook nog zaken waarbij politie en 
justitie betrokken zijn. Zij wil het college vragen aan het onderwerp meer inhoud te 
geven zodat de raad op de hoogte is van wat er speelt. 
 
De voorzitter constateert dat mevrouw Van den Berg-Huisman een reactie vraagt van 
het college op het jaarverslag van de leerplichtambtenaar. Hij zegt toe dit verzoek door 
te geleiden.  
 

14. Ingekomen stukken 
 
Hierover worden geen opmerkingen gemaakt. 
 

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

16. Gemeenschappelijke Regelingen 
 
Mevrouw Van den Berg-Huisman reageert op de vergaderstukken Algemeen Bestuur 
Meerschap Paterswolde. Zij vraagt het college de raad op de hoogte te brengen van de 
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plannen met betrekking tot de Meerweg.  
 
De voorzitter zegt toe dit verzoek aan het college door te geleiden.  
 

20. Sluiting 
 
De voorzitter sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de vergadering om 23.00 uur.

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


