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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 20 november 2012, 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), R.R.M. Zuiker (GL), 
M.A. Engels- van Dijk (D66), A. Lubbers (PvdA), alsmede de heren A. Kalk (PvdA afwezig bij punt 8), 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), F. Haisma (CDA vanaf punt 3),  A. M. Meerman (GL), R.A. 
Kraaijenbrink (LT) , P. van Es (GB), J. Weering (GB), W.K.N. van der Meij (fractie Van der Meij), J. 
Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: de heren G.J. Wensink (CDA) en P.A. van Mombergen (LT). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Kosmeijer (PvdA), H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA)  en J. E. 
de Graaf (CU). 
 
 
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. Voorts geeft de 
voorzitter aan dat mevr. Wiersema het fractievoorzitterschap van de heer Wensink heeft 
overgenomen. Mevr. Wiersema neemt binnen het presidium ook de plaats in van de heer 
Wensink. 

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 11 (Krediet project herinrichting kleine en 
grote brink te Zuidlaren) komt te vervallen met een stemverklaring van de fractie van de VVD dat 
dit stuk eerst dan kan worden behandeld nadat een integrale belangenafweging rond het plan 
heeft plaatsgevonden.    
   

3. Toelating en installatie dhr. F. Haisma als tijdelijk raadslid 
De raad stemt in met het instellen van een commissie ad hoc onderzoek geloofsbrieven, 
bestaande uit de raadsleden, de heren Talens, Kloos en mevr. Zuiker (voorzitter) en de 
griffier. Na onderzoek van de geloofsbrieven wordt door de voorzitter van de commissie 
aangegeven dat deze in orde zijn bevonden. De raad besluit tot toelating van de heer  F. Haisma 
(CDA) tot lid van de gemeenteraad. De heer Haisma legt vervolgens de eed af waarna hij is 
benoemd. 

 
4. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 november 2012 en vaststellen 

van de actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
 

5. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Engels (onduidelijkheid over het  
aantal leden dat deelneemt aan de Klankbordgroep Zuidlaren en de comfortverhogende 
maatregelen aan de Hoofdweg in Paterswolde). De vragen leiden niet tot toezeggingen van de 
zijde van het college.   
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6. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 

- dhr. Raat en mevr.Lennarts uit De Groeve (agendapunt 8) 
- de heren Hovius en Larkens uit Zuidlaren (agendapunt 9)    

 
7. Behandeling agendapunt ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Betreft de behandeling van de agendapunten 8 en 9.   
  
8. Raadsvoorstel bespreken brief bewoners Zuidoevers 

Gevraagd besluit: Desgewenst de gevraagde discussie voeren. 
          Besluit raad: de raad stemt in meerderheid in met het voorstel van het college middels een  
          externe deskundige een hertoetsing uit te laten voeren naar planschades middels een  
          planschaderegeling en dit onderzoek in februari 2013 afgerond te hebben. De raad wordt over de 
          uitkomsten geïnformeerd. Mevr. Engels zegt tegen dit voorstel te zijn.  

 
9. Advies van de commissie Bezwaarschriften inzake bezwaar tegen raadsbesluit van 8 mei 2012 

inzake Aqualaren 
Gevraagd besluit: Het advies van de Commissie bezwaarschriften over te nemen en het 
bezwaar tegen het raadsbesluit van 8 mei 2012 niet ontvankelijk verklaren omdat dit geen besluit 
is in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
de raad toe dat deze kennis kan nemen van het bestek van de aanbesteding en over de 
voortgang in dat proces wordt geïnformeerd. 
  

10. Concept Beleidsbegroting 2013 Alescon 
          Gevraagd besluit:   
          Kennis nemen van de Beleidsbegroting 2013 en eventuele wensen en opmerkingen meegeven  
          aan het Algemeen Bestuur van Alescon. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten en wordt  kennis 
genomen van de beleidsbegroting 2013. 
 

11. Krediet project herinrichting kleine en grote brink te Zuidlaren 
          Gevraagd besluit: Krediet beschikbaar stellen van € 350.000 voor het project herinrichting grote  
          en kleine brink te Zuidlaren. 
          Besluit raad: Agendapunt komt te vervallen.  

 
12. verklaring van geen bedenkingen oprichten recreatiewoning Meerwijk 25 Midlaren 
          Gevraagd besluit:  Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de  
          aanvraag om een omgevingsvergunning voor het oprichten van een recreatiewoning op het     
          perceel Meerwijk 25 te Midlaren. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
13. Verklaring geen bedenkingen splitsen woning op het perceel Taarloseweg 29 te Vries 
          Gevraagd besluit: Een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de  
          aanvraag om een omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning op het perceel  
          Taarloseweg 29 te Vries. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
14. Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 237 Paterswolde 

Gevraagd besluit: In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Hoofdweg 237 te 
Paterswolde en dit plan gedurende 6 weken in het kader van inspraak ter inzage leggen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
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15. Voorontwerp - bestemmingsplan “Hoofdweg 167 – 169 Paterswolde” 
          Gevraagd besluit: Het voorontwerp -bestemmingsplan “Hoofdweg 167-169 Paterswolde”  
          vrijgeven voor inspraak en vooroverleg. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
16. Vaststelling nota van uitgangspunten bestemmingsplan “Bedrijventerreinen” 

Gevraagd besluit: 
- de nota van uitgangspunten bestemmingsplan “Bedrijventerreinen” vaststellen, met  
  inachtneming van de voorgestelde aanpassingen uit de zienswijzennotitie; 
- de gevolgde procedure met betrekking tot de nota van uitgangspunten beschouwen als inspraak 
  in het kader van de inspraakverordening en overgaan tot het opstellen van het ontwerp- 
  bestemmingsplan. 
Besluit raad: Op dit voorstel wordt door de fractie van GroenLinks een motie ingediend met de 
volgende strekking: een grondige evaluatie uit te voeren naar het huidig functioneren van het 
bestemmingsplan Vriezerbrug; deze uitkomsten te delen met de raad en te betrekken bij de 
vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. De motie wordt niet in stemming gebracht.  
Het college zegt de raad toe de inhoud van de motie ter harte te nemen en daar bij de uitwerking 
op terug te komen (een evaluatie uit voeren naar het huidig functioneren van het 
bestemmingsplan Vriezerbrug; deze uitkomsten te delen met de raad en te betrekken bij de 
vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan). Tevens zegt het college toe om nader te kijken 
naar het onderdeel woonboten en bekijken of een nadere aanduiding in het bestemmingsplan 
moet worden opgenomen. Verder komt het college terug op de te hanteren percentages/m2 voor 
wat betreft de kantoorfuncties op het bestemmingsplan Vriezerbrug.  

          De heer Pieters neemt geen deel aan de besluitvorming omtrent dit agendapunt. Zonder  
          hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
17. Ontwerp Structuurvisie Wonen 2012 
          Gevraagd besluit: Ter zake van het ontwerp van de Structuurvisie Wonen 2012 toepassing  
          te geven aan de Inspraakverordening door gedurende de termijn van terinzagelegging van het  
          ontwerp als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een informatieavond  
          voor de bevolking en belanghebbenden te houden. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe in overleg met de Stichting Eelder Woningbouw te treden over de aanwezigheid van  
          vleermuizen in een te slopen flat aan de Nieuwe Akkers in Paterswolde en de raad over de  
          uitkomsten van dat overleg schriftelijk te informeren.  
 
18. Inspraakprocedure bestemmingsplan Centrum Paterswolde 
          Gevraagd Besluit: Het bestemmingsplan Centrum Paterswolde in de inspraak brengen door het 
          beleggen van een informatie- en/of inloopavond voor de bevolking en belanghebbenden. 
          Dit in combinatie met 1 op 1 overleg met een aantal direct betrokken eigenaren en bewoners, de 
          ondernemersvereniging Eelde- Paterswolde Zakelijk, de Fietsersbond en “de Werkgroep  
          Meedoen Mogelijk Maken”. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
19. Krediet project Vitaal Platteland 
          Gevraagd besluit: Krediet beschikbaar stellen van € 277.588 voor het project Vitaal Platteland. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
20. Investeringsprogramma voorbereidingskrediet riolering 2012 
          Gevraagd besluit: Krediet beschikbaar stellen van € 426.500 (excl. BTW) voor het uitvoeren van  
          Het rioleringsprogramma 2012. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
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21. Begrotingswijzigingen 
Gevraagd Besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennisnemen van de 
standen van de post “Onvoorzien 2012”. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming worden met inachtneming van het vervallen van 
agendapunt 11 de begrotingswijzigingen gewijzigd vastgesteld.   

 
22. Informatie Raadswerkgroep Ro/Welstand gemeente Tynaarlo 

Gevraagd Besluit: Kennisnemen van het verslag van 18 juli 2012 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 
23. Informatie uit het presidium 

Gevraagd besluit: Kennisnemen van de afrekeningen van de fractievergoedingen 2011  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
24. Gemeenschappelijke regelingen 

Gevraagd besluit: Kennis nemen van de ter inzage liggende stukken (verslag AB 
Recreatieschap Drenthe vergadering 4 juli 2012)  

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
25. Informatie uit het college / namens het college 
          Besluitenlijsten van 30 oktober, 6 november 2012; 
          Verzonden brieven: 
          - 25 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 9 te  
            Donderen; 
          - 25 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: ontwerpbestemmingsplan Landgoed  
            Zeijerveld; 
          - 25 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: ontwikkelingen Zuidoevers; 
          - 29 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: stand van zaken MER  
            Tusschenwater; 
          - 30 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: informatiebrief verloop overname sportkantine  
            De Kamp te Vries; 
          - 31 oktober 2012, aan de fractie D66 Tynaarlo, betreft: parkeren MFA Borchkwartier; 
          - 31 oktober 2012, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: beantwoording brief 23 oktober  
             jl. betreft vragen ex artikel 41 reglement van orde Raad Gemeente Tynaarlo schorsing financieel 
             medewerker;  
          - 31 oktober 2012, aan de gemeenteraad, betreft: IAB Tynaarlo; 
         Ter inzage: 
          - communicatieplan voor de campagne DeelJeAlvalIdee.nl; 
          - ruimingsbeleid begraafplaatsen 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
 
26. Ingekomen stukkenlijst (bijgewerkt tot 5 november 2012 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
27. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming neemt de raad kennis van de stukken in de leesmap.   
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28. Sluiting           
De voorzitter sluit om 23.16 uur de vergadering 

 
 
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          4 december 2012. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
            
 
 

 
 


