Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 20 maart 2012, 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), R.R.M. Zuiker (GL), M.A. Engels- van Dijk (D66), alsmede de heren A. Kalk
(PvdA), R. Prins (PvdA), J. Talens (PvdA), H. Bolhuis (PvdA), G. Pieters (VVD), M.S. Onur (VVD), J.J.
van Heukelum (VVD), N.T. Heikamp (VVD), O.D. Rietkerk (GL), A. M. Meerman (GL), C.H. Kloos (LT),
R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen (LT), G.J. Wensink (CDA), P. van Es (GB), J. Weering
(GB), W.K.N. van der Meij (fractie Van der Meij) en J. Hoogenboom (CU)
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Kosmeijer (PvdA), H.H. Assies (GL) en J. E. de Graaf (CU)
Met kennisgeving afwezig: de heer L.M. Kremers (CDA) wethouder
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.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld; agendapunt 16 komt te vervallen.

3.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 februari 2012 en vaststellen van
de actielijst
De besluitenlijst van 21 februari 2012 en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vragenrecht
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden Pieters (ontvangen brief van
EPZakelijk met betrekking tot voornemen college vestiging winkelvoorzieningen Ter Borch), Kalk
(deelname college aan VNG congres en uitblijven van contact tussen de Landelijke
Woonbotenorganisatie en de gemeente Tynaarlo), Van der Meij (verplaatsen glascontainers in
dorp Tynaarlo), Engels-van Dijk (overzicht herplantverplichting gemeente bij bomenkap), BomhofRuijs (verwijderen schrikhekken bij oversteek naar sportvelden Tynaarlo). De vragen leiden tot de
toezegging van de zijde van het college dat voor de glascontainers in het dorp Tynaarlo in overleg
met dorpsbelangen een nieuwe locatie wordt gezocht.

5.

Spreekrecht
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
Punt komt te vervallen.

7.

Sanering locatie Van Wijk& Boerma en locatie MFA in Tynaarlo
Gevraagd besluit:
1. Kennis nemen van de op handen zijnde sanering van het terrein van Van Wijk& Boerma
2. Instemmen met een bijdrage van maximaal € 1.000.000,- aan de provincie Drenthe ten
behoeve van de sanering van de locatie Van Wijk & Boerma, dekken vanuit de daarvoor
bestemde reserve en conform een nog nader met de provincie af te spreken kasritme.
3. De MFA Tynaarlo niet op de locatie Van Wijk& Boerma ontwikkelen maar op de huidige
centrumlocatie.
4. Betreft de ruimtelijke invulling van de locatie van Van Wijk & Boerma, alsmede de NS-
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gronden: vooralsnog de huidige bestemming aanhouden.
5. Het college de opdracht geven in overleg te treden met de provincie Drenthe en de regio
Groningen-Assen over andere bestemmingsmogelijkheden van de NS-gronden en hierbij een
mogelijke verwerving te onderzoeken.
Besluit raad: Op het gevraagd besluit wordt een amendement ingediend met de volgende
strekking:
1. kennis te nemen van de op handen zijnde sanering van het terrein van Van Wijk & Boerma;
2. in te stemmen met een bijdrage van maximaal € 1.000.000,- aan de provincie Drenthe ten
behoeve van de sanering van de locatie Van Wijk & Poema, te dekken vanuit de daarvoor
bestemde reserve en conform een nog nader met de provincie af te spreken kasritme;
3. voor wat betreft de ruimtelijke invulling van de locatie van Van Wijk & Boerma, alsmede de
NS-gronden vooralsnog de huidige bestemming aanhouden;
4. het college de opdracht te geven in overleg te treden met de provincie Drenthe en de regio
Groningen-Assen over andere bestemmingsmogelijkheden van de NS-gronden, en hierbij een
mogelijke verwerving te onderzoeken.
Voorafgaand aan de stemming van het amendement leggen de fracties van PvdA, GroenLinks
en CDA daarbij een stemverklaringen af en geven aan tegen het amendement te zijn omdat de
bevolking van het dorp Tynaarlo voor wat betreft de MFA te lang in onzekerheid blijft.
Voor het amendement stemmen de leden Hoogenboom, Van der Meij, Baggerman, Engels-van
Dijk, Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kloos, Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es en
Weering. De overige leden stemmen tegen het amendement, zodat het amendement met 13
stemmen voor en 10 stemmen tegen is aangenomen en daarop het raadsbesluit is aangepast.
Het college zegt de raad toe pas dan met de grondsanering te starten nadat inzicht is verkregen
in de eventuele grondverwerving en de bestemming van het terrein. De raad ontvangt daarover
bericht.
8.

Scenariokeuze en verkoop kavels Zuidoevers
Gevraagd besluit:
1. Akkoord gaan met het verder gaan met het plan op basis van het nul+ scenario.
2. Kennis nemen van het in verkoop brengen van 7 kavels op 15 maart 2012.
3. Besluiten het aangepaste beeldkwaliteitplan vast te stellen en geen inspraak te verlenen.
4. Besluiten de memo ‘beleidslijn toepassing binnenplanse afwijkingsbevoegdheid t.b.v. platte
afdekking hoofdgebouwen’ vast te stellen.
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 18 stemmen voor en 5 stemmen
tegen aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden Kalk, Engels-van Dijk, Kloos,
Kraaijenbrink en Van Mombergen. De overige leden stemmen voor.

9.

Vaststelling facetbestemmingsplan geluidzonering Groningen Airport Eelde
Gevraagd besluit:
1. De zienswijze van VOLE ongegrond verklaren zoals in de Nota “zienswijzen ontwerp
facetbestemmingsplan “Geluidzonering Groningen Airport Eelde” is aangegeven.
2. De toelichting op het facetbestemmingsplan te actualiseren in verband met de uitspraken van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 15 februari 2012, nrs.
201003555/1/R1 en 201100603/1/R1.
3. Het facetbestemmingsplan “Geluidzonering Groningen Airport Eelde” vast te stellen
overeenkomstig het ontwerp zoals dat vanaf 23 september 2011 gedurende zes weken ter
inzage is gelegd.
4. Te verklaren, dat dit besluit wordt genomen ter ontwikkeling en verwezenlijking van een
aanwijzingsbesluit op grond van de Luchtvaartwet als bedoeld in bijlage 1 onder punt 6 van
de Crisis- en herstelwet en te constateren dat het besluit daardoor valt onder de Crisis- en
herstelwet.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
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10.

Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanleg van riolering voor het volkstuinencomplex
Bruilweering en de recreatiewoningen De Leegte
Gevraagd besluit: Een krediet van € 290.000,- beschikbaar stellen voor de aanleg van riolering
voor het volkstuinencomplex Bruilweering en de recreatiewoningen De Leegte.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. De leden van de
fractie van Leefbaar Tynaarlo geven middels een stemverklaring aan tegen het invoeren van een
baatbelasting te zijn.

11.

Beschikbaar stellen krediet aan Stichting Baasis (afkoop frictiekosten)
Gevraagd besluit: Een bedrag van € 165.000 beschikbaar stellen aan Stichting Baasis voor een
eenmalige afkoopsom van de frictiekosten.
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 12 stemmen voor en 10 stemming
tegen aangenomen. Voor het voorstel stemmen de leden Bomhof-Ruijs, Wiersema, Zuiker, Kalk,
Prins, Talens, Bolhuis, Rietkerk, Meerman, Wensink, Van der Meij en Hoogenboom.
De overige leden stemmen tegen het voorstel. De heer Weering was tijdens de beraadslagingen
en stemming niet aanwezig.

12.

Voorontwerpbestemmingsplan Generaal C.J. Snijdersweg Paterswolde
Gevraagd besluit: Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Generaal C.J. Snijdersweg
Paterswolde en dit bestemmingsplan vrijgeven voor vooroverleg en de inspraakprocedure.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt
de raad toe in de onderhandelingen met de SEW de toezeggingen zoals eerder in de raad van 22
november 2012 zijn gedaan (bij de verkoop van woningen aan het eind van de looptijd een
gedeelte van de subsidie terug te vorderen van de woningcorporatie) gestand te doen.

13.

Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van vier vakantiewoningen op het
perceel Oude Badweg 1 te Eelderwolde
Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het bouwen van vier
vakantiewoningen op het perceel Oude Badweg 1 te Eelderwolde.
Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 20 stemmen voor en 3 stemmen
tegen aangenomen. Tegen het voorstel stemmen de leden Kloos, Kraaijenbrink en Van
Mombergen. De overige leden stemmen voor het voorstel.

14.

Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan
perceel Hogeweg 46 te Zuidlaren
Gevraagd besluit: Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het tijdelijk afwijken van het
bestemmingsplan voor de duur van twee jaar voor het plaatsen van woonunits op het perceel
Hogeweg 46 te Zuidlaren.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

15.

Aanvraag verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van kassen ten behoeve van een
tuincentrum op het perceel Burg. J.G. Legroweg 34 te Eelde
Gevraagd besluit: Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het bouwen van kassen ten
behoeve van een tuincentrum op het perceel Burg. J.G. Legroweg 34 te Eelde.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

16.

Invoeren papierloos vergaderen gemeenteraad
Agendapunt is komen te vervallen.

17.

Begrotingswijzigingen
De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de post
‘Onvoorzien 2012’.
Besluit raad Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.
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18.

Informatie uit de werkgroep RO/ Welstand (ter kennisname)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van het verslag.

19.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijsten van; 14 februari, 21 februari, 28 februari, 6 maart 2012.
(Verzonden) brieven:
- 17 februari 2012, aan de fractie van het CDA, betreft: vaarverbinding Eelderwolde;
- 17 februari 2012, aan de gemeenteraad, betreft: collegebesluit 14 februari 2012; mfa Ter Borch;
- 21 februari 2012, aan de fractie van D66, betreft: waterwijk Eelderwolde;
- 23 februari 2012, aan de gemeenteraad, betreft: informatie projecten;
- 24 februari 2012, aan de gemeenteraad, betreft; reactie op motie horend bij punt 9 van de raad
van 7 februari 2012;
- 1 maart 2012, aan de fractie van D66, betreft: schade vernielingen jaarwisseling;
- 2 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft uitspraak kort geding openbare verlichting.
Informatie uit het college:
- Veiligheidsplan Tynaarlo 2012;
- Jaarverslag leerplicht, schooljaar 2010-2011 gemeente Tynaarlo;
- Evaluatierapport jaarwisseling 2011-2012 gemeente Tynaarlo.
Besluit raad: Ten aanzien van de brief van het college van februari 2012, reactie op motie
behorende bij punt 9 van de raad van 7 februari 2012, wordt een motie van de fracties van de
VVD, Leefbaar Tynaarlo, Gemeentebelangen en D66, ingediend met de volgende strekking:
“De raad van de Gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen op 20 maart 2012; gelezen de brief
van het college van 21 februari 2012 inzake de aanpassing van de inritten aan de Hoofdweg te
Paterswolde; gehoord de beraadslagingen; constaterende dat het college de op dit punt bij motie
vastgestelde uitspraak van de raad van 7 februari 2012 niet heeft uitgevoerd; constaterende dat
daarvoor door het college in de boven bedoelde brief aangevoerde inhoudelijke argumenten niet
overtuigen; van mening dat het college daarmee in de richting van de betrokken belanghebbende
burgers onvoldoende zorgvuldig handelt; van mening voorts dat het college daarmee bewust een
uitspraak van een raadsmeerderheid negeert en daarmee een niet aanvaardbare inbreuk maakt
op de positie van de raad als hoofdorgaan van de gemeente; betreurt het door het college
genomen besluit; keurt de door de portefeuillehouder gevolgde handelswijze af; en gaat over tot
de orde van de dag.”
De motie wordt met 11 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. Voor de motie stemmen
de leden: Baggerman, Engels- van Dijk, Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kloos,
Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es en Weering. De overige leden stemmen tegen de motie.
Voor het overige wordt conform het voorstel besloten.

20.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 9 maart 2012).
Besluit raad:

21.

Gemeenschappelijke regeling (ter inzage)
Meerschap Paterswolde:
- Agenda en bijbehorende stukken van het Algemeen Bestuur voor de openbare vergadering
van 5 maart 2012.

22.

Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.
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23.

Sluiting
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van
3 april 2012.

De voorzitter,

De griffier,
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