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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 15 februari 2011 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), G.B. Bomhof-  Ruijs 
(PvdA), M.A. Engels- van Dijk (D66), R.R.M. Zuiker (GL)  alsmede de heren, W.K.N. van der Meij (D66), 
N.T. Heikamp (VVD), J. Talens (PvdA), P. van Es (GB), O.D. Rietkerk (GL), M.S. Onur (VVD), R. Prins 
(PvdA), C.H. Kloos (LT), R. Kraaijenbrink (LT), H.J. Bolhuis (PvdA), P.A. van Mombergen (LT), G. 
Pieters (VVD), G.J. Wensink (CDA), J. Hoogenboom (CU) en J. Weering (GB).  
 
Met kennisgeving afwezig: de heren A. Kalk (PvdA), J.J. van Heukelum (VVD) en A. M. Meerman (GL). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, mevr. N. Hofstra (VVD) alsmede de heren H. Kosmeijer (PvdA), H.H. 
Assies (GL) 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, Tynaarlo lokaal, en kijkers via internet, de 
ambtelijke ondersteuning en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
                   

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

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2011 en vaststellen 
actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.   
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.        
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 

- dhr. Delsman uit Vries, namens de werkgroep Bezorgd Vries (agendapunt 7), 
- mevr. Vrijhof uit Vries (agendapunt 7) 
 

6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 7    
 

7. Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Bronnen Vries (overgekomen uit raad van 25-01-
11) 
Gevraagd besluit: Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen De Bronnen Vries vaststellen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. Tegen het 
voorstel stemmen de leden Kloos, Kraaijenbrink en Van Mombergen; de overige leden stemmen 
voor het voorstel. De leden Van der Meij en Engels-van Dijk leggen en stemverklaring af waarin 
men aangeeft dat bij dit voorstel niet de de meest actuele cijfers voor wat betreft de woningbouw 
beschikbaar zijn en dat de fractie van D66 op voorhand verdere vervolgstappen in het proces niet 
zal goedkeuren.  
Het college zegt naar aanleiding van de bespreking toe dat met de uitwerking van het SPvE 
rekening wordt gehouden met de bestaande infrastructuur en landschapselementen.  
Bij de planvoorbereiding wordt ook bekeken hoe de aansluiting van het plangebied op de 
Asserstraat moet, c.q. kan plaatsvinden.  
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Voor het gebied zal ook rekening worden gehouden met een gefaseerde aanleg van de 
infrastructuur. Verder wordt de raad 
Bij de verdere uitwerking van de planvorming nauw betrokken. 
Ook zal het college in de uitwerking van de planvorming een kostenopzet en kostengewin maken 
van duurzaam/minder duurzaam bouwen.    

 
8. Concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe 
          Gevraagd besluit: De eventuele zienswijzen/ bedenkingen op het concept Regionaal  
          Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe kenbaar maken.                        

Besluit raad: De raad geeft aan dat er bij de baanverlenging op de luchthaven Eelde zowel 
voor’s als tegens zijn en geeft deze mee richting de Veiligheidsregio Drenthe. Zonder hoofdelijke 
stemming wordt conform deze opmerking met het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio 
Drenthe ingestemd. 
 

9. Principe-uitspraak landgoed "Het Hoogeveld" te Donderen 
          Gevraagd besluit: Onder voorwaarden mee te willen werken aan de ontwikkeling van   
          landgoed “Het Hoogeveld” te Donderen. 

Besluit raad: Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. Tegen het 
voorstel stemmen de leden Kloos, Kraaijenbrink en Van Mombergen; de overige leden stemmen 
voor het voorstel. 
 

10. Bestemmingsplan “Landgoed Zeijen” 
          Gevraagd besluit: 
          1. Het bestemmingsplan “Landgoed Zeijen” vaststellen;  
          2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan opstellen. 

Besluit raad: Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. Tegen het 
voorstel stemmen de leden Kloos, Kraaijenbrink en Van Mombergen; de overige leden stemmen 
voor het voorstel. 

 
11. Voorontwerp “Bestemmingsplan Nieuwbouw AOC Terra Eelde” 

Gevraagd besluit: 
1. Het “voorontwerp Bestemmingsplan Nieuwbouw AOC Terra Eelde” conform de gemeentelijke  
     inspraakverordening, vrij te geven voor inspraak; 

          2.  voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan op te stellen; 
          3.  burgemeester en wethouders op de dragen de bestemmingsplanprocedure en het vooroverleg  
               met alle relevante partners te starten.   

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Tijdens 
de stemming waren de leden Pieters en Prins afwezig.  

 
12. Projectbesluit “Noordhoff ongenummerd te Zuidlaren” 

Gevraagd besluit: 
1. De “Nota van beantwoording zienswijze ontwerp projectbesluit Noordhoff ongenummerd te 

Zuidlaren” vaststellen; 
2. het projectbesluit “Noordhoff ongenummerd te Zuidlaren” gewijzigd vaststellen; 
3. besluiten voor dit bouwplan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal is 

verzekerd door een reeds overeengekomen anterieure exploitatiteovereenkomst. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Tijdens 
de stemming waren de leden Pieters en Prins afwezig.  

 
13. Telecommunicatieverordening 2011 Gemeente Tynaarlo 
          Gevraagd besluit: De “Telecommunicatieverordening 2011 Gemeente Tynaarlo “ vaststellen en  
          per 1 maart 2011 in werking laten treden. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Tijdens 
de stemming was het lid Pieters afwezig.  
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14. Opstarten projectbesluitprocedure Watermolendijk Eelde 
          Gevraagd besluit:  
          1.  Een projectbesluitprocedure opstarten ten behoeve van een schietbaan op het perceel  
               Watermolendijk 3 te Eelde; 
          2.  de procedure delegeren aan het college van B&W. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Tijdens 
de stemming was het lid Pieters afwezig.  

 
15. Benoeming leden monumenten- en welstandcommissie 
          Gevraagd besluit: De huidige leden van 2010 van de monumenten- en welstandscommissie  
          onder dankzegging voor hun bewezen diensten ontslaan en de nieuwe leden en  
          plaatsvervangers van de monumenten- en welstandscommissie benoemen. 

Besluit raad: De raad besluit overeenkomstig het voorstel in te stemmen met de benoeming van 
dhr. W.J. Witteveen, dhr A. Vos, mevr. B. Boumans en mevr. A. Ritsema tot lid van de 
Welstandscommissie. Dhr H. de Gruil, dhr W. van Dijk, mevr. J. de Lorm en mevr. M. Pemmelaar 
tot plv lid van de Welstandscommissie. Dhr. J. Battjes, dhr. H. Haak en mevr. M. van der Heide tot 
lid van de Monumentencommissie. Dhr. H. Ladrak, dhr. S. van Seijen en dhr. J.B.T. Kruiger tot 
plv. lid van de Monumentencommissie en dhr. A.P. Steenhuis tot architectadviseur/secretaris. 

  
16. Herbenoeming bestuursleden Stichting openbaar onderwijs Baasis  
          Gevraagd besluit: De twee aftredende en herkiesbare leden van het bestuur van de stichting  
          Baasis, mevrouw M. Jongsma uit Haren en mevrouw A.P.J. Schrik uit Haren, herbenoemen. 

Besluit raad: De raad besluit overeenkomstig het voorstel besloten, de dames M. Jongsma en 
A.P. Schrik beide uit Haren her te benoemen. Tijdens de stemming waren de leden Pieters en 
Weering afwezig.  
 

17. Verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het oprichten van een schuur op het perceel 
Molenend 2 te Zuidlaarderveen   

          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het oprichten van een  
          schuur met veranda op het perceel Molenend 2 te Zuidlaarderveen. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Tijdens 
de stemming was het lid Pieters afwezig.  

   
18. Verklaring van geen bedenkingen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van 

het oprichten van een recreatiewoning op perceel Meerwijk 25 Midlaren 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het oprichten van een  
          recreatiewoning op het perceel Meerwijk 25 te Midlaren. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Tijdens 
de stemming was het lid Pieters afwezig.  
          

19. Informatie uit het college / namens het college 
          Besluitenlijsten van 11 januari, 18 januari, 25 januari 2011; 
          Verzonden brieven: 

- 4 november 2010 aan de fractie van D66, betreft:Schriftelijke vragen aan college over project 
De Bronnen; 

- 8 november 2010 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft woonschepenlocatie 
waterschapsloods;  
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- 23 december 2010 aan bewoners Schipborgerweg 101 te Zuidlaren, betreft: Oversteek in de 
Schipborgerweg; 

- 14 januari 2011 aan de leden van de raad, betreft: Samenwerking met Villa Kakelbont in MFA  
       Yde- De Punt;  
- 17 januari 2011 aan bewoner Hooiweg 106 Paterswolde, betreft afzetting Noord-

Willemskanaal  
       tussen Eelde en Vries; 
- 20 januari 2011 aan bewoner van Groningerstraat 155 in De Punt, betreft:constateringbrief 

over  
      schuur op perceel; 
- 21 januari 2011, aan de leden van de raad, betreft: Sita; 
- 2 februari 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft illegale bezigheden te 

Zuidlaarderveen; 
- 3 februari 2011, aan Westera Uitvaartverzorging te Vries, betreft reactie op beleid uitgifte 

graven gemeente Tynaarlo; 
Informatie college over (ter inzage):  
-     Veiligheidsplan Tynaarlo 2011; 
-     Uitvoeringsprogramma handhaving BMV (Bouwen, Milieu,Veiligheid) 2011; 
-     Ecorys- rapport Toerisme in Drenthe “In roerige tijden”; 
-     Evaluatie Handhaving BMV 2010 (toezegging raadsvergadering 30-11-2010); 
-     Coffeeshopbeleid gemeente Tynaarlo. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.   

 
20. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 4 februari 2011). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.  
 
21. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
 
22. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering.  
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          1 maart 2011. 
 
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,          
 
 


