Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 19 april 2011 om 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.
Aanwezig: De leden de dames: G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA), G.K.C. Baggerman (VVD), H. Wiersema
(CDA), M.A. Engels- van Dijk (D66), R.R.M. Zuiker (GL) alsmede de heren A. Kalk (PvdA), P.A. van
Mombergen (LT), J.J. van Heukelum (VVD), A. M. Meerman (GL), 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), G. Pieters (VVD), J. Hoogenboom
(CU) en J. Weering (GB).
Met kennisgeving afwezig: de heer G.J. Wensink (CDA)
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Kosmeijer (PvdA), N. Hofstra (VVD), H.H. Assies (GL) en L.M.
Kremers (CDA).
Voorzitter
Griffier

:
:

De heer F.A. van Zuilen
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.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door:
Dhr. Pruyt uit namens de stichting Redt Zuidlaren Nu te Zuidlaren.
dhr. Luppes, namens Stichting Brinkbelangen uit Zuidlaren
dhr. Wiegman, uit Zuidlaren
dhr. V.d. Berg, namens de VOF jaarmarkt Zuidlaren
dhr De Graaf namens de Bond Heemschut

3.

Stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren
Gevraagd besluit:
1. Vaststellen van de zienswijzennotitie;
2. vaststellen van het stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren.
Besluit raad: Op het voorstel worden 3 amendementen ingediend. Aangezien de stemmen bij de
behandeling van een van de amendenten staken wordt de besluitvorming omtrent dit voorstel
uitgesteld naar de vergadering van 26 april 2011.
Amendement 1: ingediend door de fractie van GroenLinks, strekkende: dat direct aan het lint de
nieuwe bebouwing zich meer zal moeten laten voegen naar de structuur van het lint (1 of 2
bouwlagen met een kap), waarbij bij uitzondering er aan de achter- of binnenkant hoger gebouwd
kan worden tot maximaal 3 lagen met een kap (maximaal 14 meter). Deze kaders gelden ook
voor de Prins bernardhoeve hoewel die in het lint en onder het beschermd dorpsgezicht valt,
wordt met 12 stemmen tegen en 10 stemmen voor verworpen. Voor stemmen de leden Zuiker
(GL), Bomhof-Ruijs (PvdA), Kalk (PvdA), Van der Meij (D66), Meerman (GL), Talens (PvdA),
Rietkerk (GL), Prins (PvdA), Bolhuis (PvdA) en Hoogenboom (CU).
De overige leden stemmen tegen het amendement.
Amendement nr 2, ingediend door de fracties van CU en CDA, strekkende
een aanpassing van het stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren, 3.2 Vaststellen van het
stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren met uitzondering van het deel “Parkeren’ onder
het vetgedrukte kopje Jumbo op pag. 56 worden 11 stemmen voor en 11 stemmen tegen
uitgebracht. Voor het amendement stemmen de leden: Wiersema (CDA), Zuiker (GL), BomhofRuijs (PvdA), Kalk (PvdA), Van der Meij (D66), Meerman (GL), Talens (PvdA), Rietkerk (GL),
Prins (PvdA), Bolhuis (PvdA) en Hoogenboom (CU). De overige leden stemmen tegen het
amendement waarbij de stemmen staken.
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Amendement nr 3: ingediend door de fracties van het CDA en ChristenUnie, strekkende om het
onderdeel “Dienstverlening en zorgcentrum op de begane grond en/of op de
verdieping…..Laarwoud” laten vervallen. (pag. 56), wordt met 2 stemmen voor, te weten de leden
Wiersma (CDA) en Hoogenboom (CU) en 20 stemmen voor, de overige leden, verworpen.
15.

Sluiting
De voorzitter sluit om 23.35 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van
24 mei 2011.
De voorzitter,

De griffier,
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