
 
 

 

gemeente Tynaarlo 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 8 september 2009 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De raadsleden de dames: A.E. Brinkman (PvdA), T. Terwal-Arends (GB), T.A.M. Buis (VVD), 
ir. C.H. van den Berg-Huisman (D66), N. Hofstra (VVD), drs. R.R.M. Zuiker (GL), G.B. Bomhof – Ruijs 
(PvdA) en J. van den Berg (CDA),  de heren H.J. Bolhuis (PvdA), G. Pieters (VVD), J.L. Stel (VVD), , 
C.H. Kloos (LT), P.A. van Mombergen (LT), P. van Es (GB), A.M. Meerman (GL), O.D. Rietkerk (GL), J. 
Brink (GB), L.M. Kremers (CDA) en J. Talens (PvdA). 
De wethouders, te weten, de heren H. Kosmeijer, H.H. Assies en J.D. Frieling. 
 
Afwezig met kennisgeving: de heren R. Prins (PvdA), A. Kalk (PvdA),  J. Hoogenboom (CU) en R. 
Kraayenbrink (LT). 
 
 
Voorzitter : de heer F.A. van Zuilen 
Griffier : de heer J.L. de Jong 
 
1. Opening  

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, evenals de luisteraars van Radio Loep, belangstellenden op 
de publieke tribune welkom. 

                     
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Op verzoek van het college stemt de raad in met het 
afvoeren van agendapunt 11 (Groenstructuurplan) van de agenda, wegens onvolledigheid.   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 augustus 2009, vaststellen 
actielijst De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Bij besluit nr. 10 (voorstel tot deelname 
Kieskompas/Stemwijzer) wordt de fractei van ChristenUnie gewijzigd in D66.  

          De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Vragenrecht 
Mevr. v.d. Berg (D66) vraagt of haar informatie juist is dat er te weinig stallingsruimte voor fietsen 
is bij het Borchkwartier (de nieuwe MFA in Ter Borch) en dat dit er toe geleid heeft dat er 
beperkingen zijn opgelegd m.b.t het fietsen naar school voor kinderen in de buurt. 
Het college geeft aan dat de ouders gevraagd is zoveel mogelijk per voet naar de MFA te komen. 
Naar de opvatting van het college leidt dit nog niet tot een uitbreiding van stallingsruimte. 
 

5. Spreekrecht 
Artikel 17 van het Reglement van Orde zegt, dat andere aanwezigen dan de leden, de 
wethouders, de griffier en de secretaris gezamenlijk maximaal dertig minuten het woord voeren 
over voor die agenda geagendeerde onderwerpen. Voor het agendapunt 7 heeft zich de heer Van 
der Ploeg uit Zuidlaren gemeld. Voor agendapunt 8 heeft zich mevrouw Ritzema uit Eelde 
gemeld. 
 

7. Verkeer kern Zuidlaren fase III 
Gevraagd besluit: een krediet voteren van € 202.500,- voor de uitvoering van fase III, de aanleg 
van een parallelweg langs de Emmalaan en Wilhelminalaan en de herinrichting van de Emmalaan 
en de Wilhelminalaan. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het 
college zegt toe dat de overlast voor aanwonenden wordt beperkt tot maximaal 1 jaar bij de start 
van de uitvoering.  
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8. Burgerinitiatief ruitersportvereniging De Ravenruiters 

Gevraagd besluit: Het burgerinitiatief behandelen en desgewenst bespreken 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming geven de fracties aan het burgerinitiatiefvoorstel niet 
te steunen.  
 

9. Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Groote Veen. 
Gevraagd besluit: Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van € 1.510.343.- beschikbaar stellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het 
college zegt toe om aan de hand van een prijsvraag een definitieve keuze in het ontwerp te 
maken, ter hand en koppelt dit terug aan de raad. 
 

10. Voorbereidings- en ontwerpkrediet MFA Zeijen. 
Gevraagd besluit: Een voorbereidings- en ontwerpkrediet van €  531.440.- beschikbaar stellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het 
college zegt toe om aan de hand van een prijsvraag een definitieve keuze in het ontwerp te 
maken, ter hand en koppelt dit terug aan de raad. 
 

11. Groenstructuurplan  
Gevraagd besluit: Bijgevoegde stukken als achtergrondinformatie voor de  opiniërende          
raadsvergadering over het Groenstructuurplan voor kennisgeving aannemen. 
Besluit raad: Aangehouden; verdaagd naar een volgende vergadering. 
 

12. Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 
Gevraagd besluit: De inspraakverordening van toepassing verklaren op het Ontwerp 
structuurvisie Landschapsontwikkelingsplan Tynaarlo en het Ontwerp structuurvisie LOP vrij te 
geven voor formele inspraak gedurende 6 weken. 
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming zijn 15 leden voor het voorstel; 4 leden te weten de heren 
Kloos, Van Mombergen en Kremers en mevr. van den Berg (CDA) 
 

13. Het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel Schipborgerweg 45a te Zuidlaren 
Gevraagd besluit: In te stemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor het perceel 
Schipborgerweg 45a te Zuidlaren. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het 
college zegt toe dat eisen ten aanzien van extra parkeervoorzieningen als gevolg van de 
uitbreiding van het perceel in het bestemmingsplan wordt opgenomen. 

 
14. Projectbesluit Imkervereniging Zuidlaren 

Gevraagd besluit:  
1.  In te stemmen met het opstarten projectbesluitprocedure voor het perceel Osbroeken 1 

Zuidlaren 
2. Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Osbroeken 1 Zuidlaren te 

delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten 
 

15. Projectbesluit Brink 10 Tynaarlo 
Gevraagd besluit:  
1. In te stemmen met het opstarten projectbesluitprocedure voor het perceel Brink 10 Tynaarlo 
2. Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Brink 10 Tynaarlo te delegeren 

aan het college van burgemeester en wethouders. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
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16. Bestemmingsplan Norgerweg 207 te Donderden 

Gevraagd besluit: Het ontwerpbestemmingsplan Norgerweg 207 te Donderen ter inzage leggen 
ten behoeve van vaststelling. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 

 
17. Aanschaf van afzetcontainers op de milieustraat 

Gevraagd besluit: een krediet beschikbaar stellen van € 176.000,- voor de aanschaf van 21 
afzetcontainers op de milieustraat in Tynaarlo. 
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming zijn 17 leden voor het voorstel. Tegen stemmen de heren 
Brink en Van Es en mevr.Terwal. De leden Kremers en Van den Berg (CDA) leggen daarbij een 
stemverklaring af waarin wordt aangegeven dat zij van mening zijn dat eerst meer financiele 
duidelijkheid omtrent huur/koop moet worden gegeven. 
 

18. Controleprotocol jaarrekening 2009 
         Gevraagd besluit:  
          Het controleprotocol jaarrekening 2009 vaststellen met de volgende accenten:  
          - onderzoek naar het weerstandsvermogen; 

- onderzoek naar projectcontrol  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 

 
19. Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied (Hoog Hullen) (*T) 

Gevraagd besluit:   
a)  instemmen met de beantwoording van de zienswijze van de families Faber en Neelen; 
b) het bestemmingsplan vast te stellen met de wijzigingen zoals vermeld in hoofdstuk 9  
     “Zienswijzen”; 
c) het beeldkwaliteitsplan vaststellen; 
d)  geen exploitatieplan op te stellen maar in te stemmen met het verhaal van kosten via 

de getekende exploitatieovereenkomst. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 

 
20. Weigering projectbesluit burg. Legroweg 94 Eelde 

Gevraagd besluit: Geen medewerking verlenen aan wijziging bestemmingsplan van  
“nijverheidsbedrijven” in “kinderdagverblijf”  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 

21. Ontwerp bestemmingsplan Zevenhuizerweg 19 Eelde 
          Gevraagd besluit: het ontwerpbestemmingsplan 'Zevenhuizerweg 19 Eelde' ter inzage leggen 

ten behoeve van de vaststelling. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 

22. Ontwerpbestemmingsplan Brink 6 & 8 Vries 
Gevraagd besluit: Burgemeester en wethouders uit te nodigen het ontwerpbestemmingsplan 
Brink 6 & 8 Vries overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet Ruimtelijke ordening ter inzage te 
leggen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het 
college geeft aan de raad op korte termijn schriftelijk te zullen informeren omtrent het punt van 
“erfbeplanting” zoals aangegeven op de actielijst. 
 

23. Ontwerpbestemmingsplan Oude Rijksweg 7 Vries 
Gevraagd besluit: Burgemeester en wethouders uit te nodigen het ontwerpbestemmingsplan 
Oude Rijksweg 7 te Vries overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet Ruimtelijke ordening ter inzage 
te leggen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
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24. Begroting 2010 Meerschap Paterswolde 

Gevraagd besluit: Naar voren brengen opvattingen en wensen ten aanzien van de 
ontwerpbegroting van het Meerschap Paterswolde. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het 
college zegt toe de raad per brief te informeren over de vraag op welke wijze de 
(recreatie)woningen rond het Paterswoldsemeer op de riolering zijn aangesloten 

 
25. Begrotingswijzigingen 

Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vast te stellen en kennis te nemen van de 
stand van de posten  ‘‘Onvoorzien 2009”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten  
 

26. Informatie uit het college / namens het college  
Besluitenlijsten van 23 juni 2009, 30 juni 2009, 7 juli 2009, 4 augustus 2009, 11 augustus 2009, 
18 augustus 2009, 25 augustus 2009. 
Afschrift van brieven van het college verzonden d.d. 
- 2 juni 2009, aan de heer J.H. Kranenburg, betreft opleggen last onder dwangsom; 
- 3 juni 2009, aan Stichting Dorpshuizen Drenthe, betreft gesprek wijziging Drank- en 

Horecawet; 
- 9 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft Wet WION; 
- 9 juni 2009, aan fractie PvdA, betreft minimabeleid alleenstaande ouders, wetswijziging; 
- 15 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft NSA Voorzieningen; 
- 16 juni 2009, aan De heer V. van der Veen, betreft Rijksweg A7; 
- 17 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft onderzoek naar aanleiding van 

aantijgingen rondom de aanpak van het ziekteverzuim en ongewenste omgangsvormen 
Alescon; 

- 17 juni 2009, aan leden van de gemeenteraad, betreft uitnodiging informatieavond 
centrumplan Eelde; 

- 18 juni 2009, aan de leden van de gemeenteraad, betreft damwanden Waterwijk; 
- 23 juni 2009, aan fractie D66, betreft cultureel erfgoed; 
- 23 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft verkoop alcoholische dranken aan 

minderjarigen; 
- 29 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft BMC rapport, vertrek 

gemeentesecretaris; 
- 30 juni 2009, aan Uitvaartvereniging Zuidlaren, betreft onderhoud nieuwe graven; 
- 30 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft schade fietspad Oudemolen-Zeegse; 
- 30 juni 2009, aan de leden van de raad, betreft verkoop gronden aan GAE; 
- 2 juli 2009, aan de minister van VROM, betreft uitvoering toezegging aan gemeenteraad; 

uitspreken van zorg tegen ontwerpbesluit omgevingsrecht) 
- 3 juli 2009 aan de fractie van D66, betreft vragen stille reserves; 
- 17 juni 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft regionale bedrijventerreinen en 

grondprijsafspraken; 
- 7 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft afvalbeheer; 
- 7 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft kwijtscheldingsbeleid; 
- 7 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft vervoer ouderen; 
- 2 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft Zuidoevers; 
- 7 juli 2009, aan fractie Gemeentebelangen Tynaarlo, betreft abri’s en bushaltes; 
- 1 juli 2009, aan stichting kringloop organisatie Tynaarlo, betreft evaluatie 

kringlooporganisatie 2005-2008, 
- 20 juli 2009 aan de fractie van de VVD, betreft aangiftes vernieling Tynaarlo; 
- 24 juli 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft drempels weg; 
- 14 juli 2009, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft woonboten De Groeve; 
- 24 juli 2009, email aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft reactie op straatborstelen; 
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- 27 juli 2009, aan de gemeenteraad, betreft vervolgtraject adviesstructuur WMO; 
-  23 juli 2009, aan de gemeenteraad, betreft jaarverslag 2008 st. Trias; 
-  29 juli 2009, aan de gemeenteraad, betreft milieuvergunning/ melding uitbreiding Roozand 

1 Donderen; 
-  4 augustus 2009, aan de fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft straatborstelen 2. 
- 5 augustus 2009, aan de heer en mevrouw Paridon, betreft herziening bestemmingsplan 

Buitengebied (Eelde); 
- 11 augustus 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft Nieuwe Stukken te Vries; 
- 11 augustus 2009, aan de heer en mevrouw Loonstra, betreft overlast rondom OBS 

Oelebred Tynaarlo. 
- 20 augustus 2009, aan fractie Leefbaar Tynaarlo, betreft afval bloemencorso Eelde; 
- 24 augustus 2009, aan fractievoorzitter CDA, betreft bouw woning Westlaren. 
Informatie college over (ter inzage): 
- Ondertekening culturele alliantie met provincie Drenthe; 
-  Cevan vervolg behandeling jaarrekening 2008 en begroting 2010; 
-         Notitie Beëindiging samenwerking gemeente Haren; 
-         Evaluatie kunst en cultuurbeleid 2005- 2008 en ontwikkelen voor nieuw beleid; 
- Jaarrekening GGD Drenthe 2008 
- Jaarrekening stichting Trias. 
- Bezwaarschrift tegen afwijzing van minister van BZK om kosten brand De Punt te 

vergoeden  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de informatie uit en 
namens het college. 
 

27. Informatie van de Rekenkamercommissie Tynaarlo 
-          brief gericht aan gemeenteraad d.d. 21 juli 2009, betreft wijziging onderzoeksprogramma 
2009. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de informatie uit de 
Rekenkamercommissie Tynaarlo. 
 

28. Informatie van de Raadswerkgroep kaderbrief/planning & control gemeente Tynaarlo 
-          verslagen van de vergaderingen d.d. 3 maart, 6 april, 11 mei en 8 juni. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de informatie uit de  
Raadswerkgroep kaderbrief/planning & control. 
  

29. Ingekomen stukken   
- verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 8 september 2009) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt ingestemd met de wijze van afdoening van de 
ingekomen stukken op de lijst. 

 
30. Stukken in de leesmap ter kennisneming 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 

31. Gemeenschappelijke Regelingen 
-  Veiligheidregio Drenthe, vastgestelde jaarstukken 2008/2010 

 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de vergaderstukken. 
 

32. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 oktober  
2009. 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                        
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