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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 31 augustus 2010 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: G.K.C. Baggerman (VVD), H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), 
G.B. Bomhof-  Ruijs (PvdA), M.A. Engels- van Dijk (D66), alsmede de heren R. Kraaijenbrink (LT), 
W.K.N. van der Meij (D66), N.T. Heikamp (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), A. M. Meerman, J. Talens 
(PvdA), P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU), M.S. Onur 
(VVD), R. Prins (PvdA), A. Kalk (PvdA), C.H. Kloos (LT), H.J. Bolhuis (PvdA), P.A. van Mombergen 
(LT), G. Pieters (VVD) en J. Weering (GB).  
 
 
De wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren H.H. Assies (GL), H. Kosmeijer (PvdA) en 
L.M. Kremers (CDA). 
 
 
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 vertegenwoordigers van de pers, de ambtelijke ondersteuning en de 
belangstellenden op de publieke tribune welkom. 

                  
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 16 komt te vervallen en zal  worden 
behandeld in de raadsvergadering van 14 september a.s.  De voorzitter geeft verder aan bij 
agendapunt 7 het voorzitterschap in handen te geven aan de heer Prins. 
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 juni 2010 en vaststellen actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt in overeenstemming met het voorstel besloten. 
  

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt. 

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

De heer J. Franke uit Zuidlaren maakt van de gelegenheid gebruik bij agendapunt 7 van de 
vergadering.  

 
7. Stand van zaken Prins Bernhardhoeve 
          Gevraagd besluit: Desgevraagd de discussie voeren  
          Besluit raad: Over dit agendapunt vindt een uitgebreide discussie plaats die niet leidt tot een  
          ander standpunt van de gemeenteraad ten opzichte van de eerder genomen besluiten van het  
          college van burgemeester en wethouders met betrekking tot het houden van Zwarte Markten in  
          de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren.  
       
8. Verzoek fractie GroenLinks Tynaarlo bespreking “met Drenthe de diepte in” (MER- plan en  
          Ontwerp-Structuurvisie Ondergrond) “T” 
          Gevraagd besluit: Desgevraagd de discussie voeren en zienswijzen daarover geven 
          Besluit raad: De raad stemt er mee in om de conceptbrief zoals door het college van  
          burgemeester en wethouders is opgesteld naar gedeputeerde staten van Drenthe te sturen. 
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9. Projectbesluit Norgerweg 221 en 223 Donderen 
          Gevraagd besluit:  
          1.   Instemmen met het opstarten van een projectbesluitprocedure voor de percelen  
                Norgerweg 221 en 223 in Donderen.  

2. Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor de percelen Norgerweg 221 en 223 in 
Donderen delegeren aan het college van burgemeester & wethouders.  

          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college legt  
          de aanvullende informatie waaruit blijkt dat de bestemmingswijziging leidt tot kwalitatieve  
          verbetering nog ter inzage voor de raadsleden.       
 
10. Krediet procesregie voorbereiding sanering locatie Van Wijk en Boerma Tynaarlo  
          Gevraagd besluit: Een krediet van € 20.000,- voor de sanering locatie Van Wijk en Boerma te  
          Tynaarlo vaststellen.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          toe de rapporten rond de demografische ontwikkeling van Tynaarlo en het getekende contract met      
          de externe adviseur voor de raadsleden ter inzage te leggen.     
     
11. Exploitatie Borchkwartier 
          Gevraagd besluit: Instemmen met het inzetten van het krediet 1e inrichting voor compensatie  
          en garantiestelling aanloopkosten MFA Borchkwartier.  
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het voorstel wordt  
          met 12 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. Voor het voorstel stemmen de leden  
          Wiersema, Zuiker, Bomhof-  Ruijs, Engels- Van Dijk, Van der Meij, Meerman, Talens,  Rietkerk, 
          Wensink, Hoogenboom, Kalk en Bolhuis. De overige leden, te weten Baggerman, Kraaijenbrink, 
          Heikamp, Van Heukelum, Van Es, Onur, Kloos, Van Mombergen, Pieters en Weering stemmen  
          tegen het voorstel.  
          De heer Prins was bij de beraadslaging en stemming over dit voorstel niet aanwezig. 
          Het college heeft de raad toegezegd hem tussentijds te informeren en op de hoogte te stellen van  
          de compensatieregeling en garantstelling die met de stichting TRIAS wordt aangegaan. 
   
12. Projectbesluit Westerstraat 11 Vries 
          Gevraagd besluit:  

1. Instemmen met het opstarten van een projectbesluitprocedure voor het perceel Westerstraat 
11 in Vries. 

2. Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Westerstraat 11 in Vries 
delegeren aan het college van burgemeester & wethouders.  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
    
13. Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren 
          Gevraagd besluit:  

1. Instemmen met het opstarten van een projectbesluitprocedure voor het perceel Hogeweg 30  
   in Zuidlaren.  
2. Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Hogeweg 30 in Zuidlaren  
    delegeren aan het college van burgemeester & wethouders.  

          Besluit raad:  Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
      
14. Projectbesluit Semsweg 7 De Groeve 
          Gevraagd besluit:  

1. Instemmen met het opstarten van een projectbesluitprocedure voor het perceel Semsweg 7 
in De Groeve.  

2. Het vervolg van de projectbesluitprocedure voor het perceel Semsweg 7 in De Groeve 
delegeren aan het college van burgemeester & wethouders.  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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15. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennisnemen van de stand  
          van de post ‘‘Onvoorzien 2010”. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
  
16. Informatie uit de Rekenkamercommissie Tynaarlo (agendapunt is komen te vervallen en is 

doorgeschoven naar de raadsvergadering van 14 september 2010) 
 

17. Informatie uit het college/ namens het college/ informatie uit de rekenkamercommissie 
Besluitenlijsten van 15 juni, 22 juni, 29 juni, 6 juli, 13 juli, 10 augustus en 17 augustus 2010. 
Afschrift van brieven (mail) van het college (verzonden) d.d.: 
- 16 juni 2010 aan de gemeenteraad, betreft Bijdrage van GAE in gemeentelijke kosten project 

Baanverlenging; 
- 21 juni 2010 aan de fractie van de ChristenUnie, betreft plaatsing borden “overstekend wild”; 
- 24 juni 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft overgebleven budget; 
- 24 juni 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft MFA Yde- De Punt; 
- 24 juni 2010 aan betrokkenen IAB plan Oudemolen, betreft leerlingenprognoses in relatie tot 

start uitvoering IAB- plan Oudemolen; 
- 24 juni 2010 aan de gemeenteraad, betreft beëindiging projectorganisatie brand De Punt; 
- 24 juni 2010 aan de gemeenteraad, betreft bestemmingsplan en projectbesluit GAE, 

baanverlenging; 
- 25 juni 2010 aan de gemeenteraad, betreft financiële effecten juni- circulaire 2010 

gemeentefonds; 
- 25 juni 2010 aan de gemeenteraad, betreft in gebruik geven grond sportterrein De Marsch ten 

behoeve van manege; 
- 1 juli 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft illegale bomenkap Zuidlaarderweg 9 

Tynaarlo; 
- 1 juli 2010 aan de fractie van het CDA, betreft beantwoording vragen speelvoorzieningen Ter 

Borch; 
- 5 juli 2010 aan de gemeenteraad, betreft beslissing op bezwaar woonboten De Groeve; 
- 5 juli 2010 aan Vereniging Vrijbit te Utrecht, betreft paspoortwet; 
- 8 juli 2010 aan de gemeenteraad, betreft aanpassing tijdsplanning nieuw sportbeleidsplan 

2011-2015; 
- 8 juli 2010 aan de fractie van de PvdA, betreft controles bedrijfscontainers; 
- 8 juli 2010 aan de fracties van GroenLinks en ChristenUnie, betreft onderzoek 

exploitatiemogelijkheden Groningen Airport Eelde (GAE); 
- 13 juli 2010 aan de fractie van GroenLinks Tynaarlo, betreft onderwijskwaliteit; 
- 13 juli 2010 aan de gemeenteraad, betreft stand van zaken taakstelling huisvesting 

statushouders;  
- 14 juli 2010 aan de werkgroep Gehandicapten platform Tynaarlo, betreft burgeronderzoek 

naar veiligheidsgevoelens in de gemeente Tynaarlo; 
- 15 juli 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft rampenbestrijding GAE; 
- 15 juli 2010 aan de gemeenteraad, betreft informatie over gedenkmonumenten strooiveldjes; 
- 19 juli 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft kappen en compenseren 

baanverlenging GAE; 
- 20 juli 2010 aan de gemeenteraad, betreft verkeersontsluiting Vries Nieuwe Stukken en 

locatiekeuze MFA; 
- 13 augustus 2010 aan de gemeenteraad, betreft ontwikkelingen Zwarte Markt Prins 

Bernhardhoeve 
Overige besluiten (ter inzage): 
- Voorontwerp MFA Yde- De Punt; 
- Klimaatcontract gemeente Tynaarlo – provincie Drenthe; 
- Jaarverslag 2009 stichting TRIAS; 
- Jaarverslag rechtsbescherming 2009  
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          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
          Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt de brief van 20 juli 2010 geagendeerd voor een  
          volgende raadsvergadering. 
 
18. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 20 augustus 2010) 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot afdoening 
 
19. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap 
 
20. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering.   
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          14 september 2010. 
 
 
 

  De voorzitter,                                        De griffier,          
 
 


