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Aan: 
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Onderwerp: uitnodiging raadsvergadering 
  
    
  
Geachte heer, mevrouw, 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad op 15 februari 2011, aanvang 
20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1  
te Vries. De raadsvergadering wordt live uitgezonden via internet. U kunt dit volgen via: http://raad.tynaarlo.nl 
Voor de agenda wordt u verwezen naar het onderstaande. 
 
Met vriendelijke groet, 
de voorzitter van de raad 

 
F.A. van Zuilen 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
AGENDA 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 januari 2011 en vaststellen actielijst  

 
4. Vragenrecht 
 In artikel 41 van het Reglement van Orde is de mogelijkheid van het vragenrecht aangegeven. Een  
          lid dat vragen wil stellen meldt dit onder aanduiding van het onderwerp voor aanvang van de  
          vergadering bij de voorzitter. 

 
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. 
 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
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BESPREKEN 
 
 
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:    
 
8. Concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Drenthe “T” 
          Gevraagd besluit: De eventuele zienswijzen/ bedenkingen op het concept Regionaal  Risicoprofiel      
          Veiligheidsregio Drenthe kenbaar maken.                        

Besluit raad: 
 

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:    
 

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

Besluit raad: 
 
 
AKKOORD/KORT BESPREKEN 
 
 
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:  
 
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:  
 
13. Telecommunicatieverordening 2011 Gemeente Tynaarlo “T” 
          Gevraagd besluit: De “Telecommunicatieverordening 2011 Gemeente Tynaarlo “ vaststellen en  
          per 1 maart 2011 in werking laten treden. 

Besluit raad: 
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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: 
 
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: 
 
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:  
 
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:    
 
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. 

          
19. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          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;  

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

Besluit raad:  
 
21. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad:  
 
22. Sluiting 

           
“T” = tijdgebonden 
 
Bijlage: - Actielijst stand van zaken toezeggingen in raad     


