Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 26 april 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), M.A. Engels- van Dijk
(D66), R.R.M. Zuiker (GL), G.B. Bomhof-Ruijs (PvdA), 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), G.J. Wensink
(CDA), J. Hoogenboom (CU) en J. Weering (GB).
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
Voorafgaande aan de raadsvergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie
plaats van mevrouw Rogge - Slieker (BRD).
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 gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 14.a wordt behandeld na agendapunt 7.
Behandeling van agendapunt 11 wordt verplaatst naar de raad van 24 mei 2011.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 12 april 2011 en vaststellen
actielijst
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

4.

Vragenrecht
Van de mogelijkheid wordt gebruik gemaakt door de leden
- Engels – Van Dijk
- Weering
- Kalk en
- Kloos
De vragen hebben betrekking op een krantenbericht m.b.t. de voorgenomen kap van bomen in
De Groeve. De vragen leiden van de kant van het college niet tot de toezeggingen.

5.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door:
mevr. Van Zuiden te Zeegse en
dhr. Dekker te Zeegse.

6.

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

7.

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Molenkamp’ Zeegse
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met de inspraak- en overlegnotitie bestemmingsplan ‘De Molenkamp’ Zeegse
2. het ontwerpbestemmingsplan ‘De Molenkamp’ Zeegse vaststellen en ter inzage leggen.
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 6 stemmen tegen en 17 stemmen
voor aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden: Zuiker (GL), Van Mombergen (LT),
Meerman (GL), Rietkerk (GL), Kloos (LT) en Kraaijenbrink (LT). De overige leden stemmen voor
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het voorstel. De heer Hoogenboom geeft middels een stemverklaring aan voor het voorstel te
stemmen, maar tegen rechtsongelijkheid te zijn wanneer recreatiewoningen met een grotere
oppervlakte dan 60m2 opgericht worden.
Het college zegt toe het antwoord op eerdere brieven over dit plan (o.m. fractie Leefbar Tynaarlo)
schriftelijk op korte termijn af te doen.
Tevens zegt het college de raad toe dat voor de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan
in overleg met de dorpsbelangen Zeegse het parkeerprobleem wordt aangepakt om tot een
oplossing te komen.
7a.

Stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren (betreft stemming amendement/voorstel
vergadering 19 april 2011)
Gevraagd besluit:
1. Vaststellen van de zienswijzennotitie;
2. vaststellen van het stedenbouwkundig kader Centrumplan Zuidlaren.
Besluit raad: Het 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 wordt met 11 stemmen voor en 12 stemmen tegen
verworpen. Voor het amendement stemmen de leden: Wiersema (CDA), Zuiker (GL), BomhofRuijs (PvdA), Kalk (PvdA), Meerman (GL), Talens (PvdA), Rietkerk (GL), Prins (PvdA), Bolhuis
(PvdA), Wensink (CDA) en Hoogenboom (CU). De overige leden stemmen tegen het
amendement waarmee deze is verworpen. Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht.
Voor het voorstel stemmen 10 leden, tegen het voorstel stemmen 13 leden waarmee het
collegevoorstel niet is aangenomen. Voor het voorstel stemmen de leden: Wiersema (CDA),
Zuiker (GL), Bomhof-Ruijs (PvdA), Kalk (PvdA), Meerman (GL), Talens (PvdA), Rietkerk (GL),
Prins (PvdA), Bolhuis (PvdA) en Wensink (CDA). De overige leden stemmen tegen het voorstel.
Door de fracties worden de volgende stemverklaringen bij deze stemming afgegeven.
ChristenUnie: De heer Hoogenboom geeft aan in de vergadering van 19 april middels een motie
en amendement het voorstel bij te willen sturen. Naar zijn mening had de motie op enige steun
binnen de raad kunnen rekenen. De motie heeft zijn fractie, naar achteraf bleek ten onrechte, in
een amendement omgezet. Dat amendement (ingediend en behandeld op 19 april) kon niet op
e
een meerderheid rekenen. Tevens zegt hij verbaasd te zijn over de opstelling van de 2
collegepartij m.b.t. het voorstel. Dat alles is voor hem de reden om tegen het onderliggende
voorstel te stemmen.
CDA: De heer Wensink geeft aan dat de beantwoording van de vragen door het college alsmede
de waarborgen die in toekomstig bestemmingsplannen zijn en het communicatieproces naar de
burgers toe voor de toekomst, voor zijn fractie aanleiding vormt om voor het collegevoorstel
te stemmen.
D66: Mevr. Engels geeft aan dat haar fractie het voorliggende voorstel van het college nog
eens grondig heeft bestudeerd en dat voor de fractie aanleiding vormde om tegen het voorstel te
stemmen. Het plan biedt in deze opzet onvoldoende waarborgen voor het behoud van het
karakter van de dorpskern van Zuidlaren.
VVD: De heer Pieters geeft aan niet tegen ontwikkelingen van plannen in de kern van Zuidlaren te
zijn, maar zegt dat zijn fractie van mening is dat dit plan onvoldoende waarborgen geeft in de
stedenbouwkundige kaders in deze visie.
GroenLinks; De heer Rietkerk geeft aan dat zijn fractie van mening is dat dit het plan de
samenhang tussen de verschillende ontwikkelen aangeeft en voldoende waarborgen tegen
hoogbouw aangeeft. Zijn fractie is verbaasd dat het amendementen van GroenLinks en het
amendement van CU en CDA om niet te parkeren op het RABOplantoen zijn afgewezen. De
fractie gaat er wel van uit dat het college het advies van het RCE zal volgen (volumestudie),
waarbij zijn fractie er van overtuigd is dat er wel een goede basis is voor een verdere ontwikkeling
van Zuidlaren.
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8.

Aanvraag verklaring van geen bedenkingen herbouw van een woning perceel Groningerstraat 29
Vries.
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven betreffende het opnieuw
oprichten van een woning op het perceel Groningerstraat 29 te Vries
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
Het college zegt de raad toe de begrenzing van het begrip “Koningsas” per brief aan de raad te
zenden.

9.

Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor het vestigen van een boekbinderij op het perceel
Noordenveldweg 104 Donderen
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen af geven voor het vestigen van een
boekbinderij in de bestaande bebouwing op het perceel Noordenveldweg 104 Donderen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

10.

Nieuw voorbereidingsbesluit voor de percelen Hoofdweg 63, 65/ 65a, 69/ 69a, 73, 75, 77, 79/ 81
en 85 te Eelde
Gevraagd besluit:
1. Verklaren dat voor de percelen Hoofdweg 63, 65/ 65a, 69/ 69a, 73, 75, 77, 79/ 81 en 85 te
Eelde een
bestemmingsplan wordt voorbereid;
2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 27 mei 2011.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

11.

Verklaring van geen bedenkingen en delegatiebesluit omgevingsvergunning krachtens WABO en
Wro
Gevraagd besluit:
1. Alle projecten – voor zover die geheel of gedeeltelijk bestaan uit een activiteit als bedoeld in
Artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – aanwijzen
als categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen, niet is vereist.
2. Met betrekking tot een omgevingsvergunning als bedoeld onder punt 1, de bevoegdheid tot
het vaststellen of niet vaststellen van een exploitatieplan delegeren aan burgemeester en
wethouders.
3. Het raadsbesluit van 11 november 2008, waarbij de bevoegdheid van de gemeenteraad als
bedoeld in de artikelen 3.10, lid 1 en artikel 6.12, lid 1 en lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening
werd gedelegeerd aan burgemeester en wethouders, intrekken.
Besluit raad: Aangehouden; ter besluitvorming raad 24 mei 2011

12.

Ontwerpbegroting 2012 Veiligheidsregio Drenthe (stukken zijn nagezonden)
Gevraagd besluit: Instemmen met het indienen van de zienswijzen dan wel bedenkingen.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

13.

Overname aangebouwde ruimten aan sporthal De Kamp te Vries;
Gevraagd besluit:
Instemmen met:
a. de overname van aangebouwde bedrijfsruimten ingericht als fitnessruimte, aerobiczaal,
fysiotherapieruimten en sporthalkantine gesitueerd binnen de gemeentelijke sporthal De Kamp te
Vries;
b. de vastgestelde overname- en huursommen;
c. de beschikbaarstelling van een krediet daarvoor van € 309.500,- en de begroting daarvoor te
wijzigen;
d. de vaststelling van de Wijzigingsverordening van de “Tarievenverordening gemeentelijke
sportaccommodaties”.
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 21 stemmen voor en 2 stemmen
tegen aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden Van Es (GB) en Weering (GB). De
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overige leden stemmen voor het voorstel. .
Het college zegt de raad toe de afronding met de beide partijen op een goede en juiste wijze te
laten plaatsvinden.
14.

Begrotingswijzigingen
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijziging vaststellen en kennis nemen van de stand
van de post ‘Onvoorzien 2011’.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

15.

Informatie uit het college / namens het college
Besluitenlijsten van 5 april, 12 april 2011;
Verzonden brieven:
- 15 maart 2011 aan de fractie van D66, betreft: Onderwijsmonitor 2010;
- 15 maart 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Bijeenkomsten Zeegse;
- 24 maart 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Stand van zaken aanpak sanering Van Wijk en
Boerma in Tynaarlo;
- 31 maart 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Verschillende vragen;
- 4 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Centrumplan van tafel;
- 4 april 2011 aan de heer J. Otter te Zuidlaarderveen, betreft: Ontvangstbevestiging
Klachtbrieven Aqualaren en doorzending mail van 3 april 2011 aan de raad;
- 7 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Antwoord op eerder schrijven
(11/2478, d.d. 18 maart 2011)- ontwikkelingen grens Haren en Tynaarlo;
- 8 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: uitbreiding eerdere antwoordbrief aan de heer
J. Otter m.b.t. Aqualaren;
- 8 april 2011 aan de fractie van het CDA, betreft: Krimpgemeente;
- 8 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: “De toekomst verzilveren in het dorp Tynaarlo”;
- 10 april 2011aan v. v. VAKO, betreft: Zienswijze VAKO over plannen Leefbaar Tynaarlo
betreffende de MFA Vries;
- 12 april 2011 aan de gemeenteraad, betreft: Start inspraakprocedure voorontwerp
bestemmingsplan Groningerweg 86- 88;
- 13 april 2011 aan Wmo- Adviesraad; mw. W. H. J. van Luijk, betreft Voor Ontwerp
MFA Yde – De Punt;
- 13 april 2011 aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: Asbestvervuiling in de Groeve;
Informatie uit het college:
- Gewijzigde voorontwerp MFA Yde- De Punt;
Besluit raad:

16.

Informatie uit de Rekenkamercommissie Tynaarlo
- Jaarverslag Rekenkamercommissie Tynaarlo 2010.
Besluit raad:

17.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 15 april 2011).
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

18.

Gemeenschappelijke Regelingen
- Aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de vergaderstukken.

19.

Stukken in de leesmap ter kennisneming
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.
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20.

Sluiting
De voorzitter sluit om 21.35 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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