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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 17 januari 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 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) L.M. Kremers (CDA) en J. E. 
de Graaf (CU) 
 
Met kennisgeving afwezig: De heer A. Kalk (PvdA).   
 
Voorzitter : De heer F.A. van Zuilen  
Griffier : De heer J.L. de Jong 
 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de raadsvergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie 
plaats van de heer A.J. van Zyl (Zuid Afrika). 
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 gewijzigde agenda wordt conform vastgesteld.    
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 december 2011, vaststellen van 
de actielijst  
Zonder hoofdelijke stemming worden de besluitenlijst en de actielijst conform vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de leden Kloos (coalitievorming met bezoek aan 
raadslid Van der Meij en standpunt burgemeester inzake open brief Burgerwacht Vries) en Pieters 
(evaluatie oud en nieuw en gebeurtenissen in Tynaarlo). De vragen leiden tot de toezegging van 
de zijde van het college dat de raad op korte termijn schriftelijk geïnformeerd wordt over de wijze 
en de kosten van het afvoeren van afval tijdens de jaarwisseling. Ook zal de raad een evaluatie 
van oud en nieuw 2011/ 2012 ontvangen. In de toekomst zal extra aandacht aan het dorp 
Tynaarlo wordt gegeven tijdens de jaarwisseling. 
           

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Van Son uit Zuidlaren (agen- 
dapunt 11).  

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 

Betreft het bespreekpunt bij agendapunt 11.  
 
7. Ontwerp Bestemmingsplan en Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Centrumplan Eelde.  
          Gevraagd besluit: 

      1.   Instemmen met de beantwoording van de inspraakreacties zoals weergegeven in paragraaf     
             7.3 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan. 
      2.   Het ontwerpbestemmingsplan Centrumplan Eelde en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan  
            Centrumplan Eelde vaststellen.  
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3. Het college mandateren om na ondertekening van de voor dit plan noodzakelijke  
overeenkomsten en deze ontwerpplannen ter inzage te leggen.  

      4.   Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten, met de  
           stemverklaring van de leden van de fractie van Leefbaar Tynaarlo dat men het niet eens is met  
           benutting van gelden uit het rioleringsfonds voor de planvorming. Het college zegt daarbij toe dat  
           de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan op de hoogte wordt gehouden van de 
           besteding van het krediet en de subsidievoorwaarden ISV. Voorts zegt het college zegt de raad  
           toe hem een (financieel) overzicht van de stand van zaken van het rioleringsfonds te zullen  
           verstrekken. 
 
8. Beleidsnotitie ‘Actualisatie van bestemmingsplannen: 1 juli 2013 en verder’ 
         Gevraagd besluit: De beleidsnotitie ‘Actualisatie van bestemmingsplannen: 1 juli 2013 en    
          verder’ vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
9. Vaststelling bestemmingsplan ‘Tienelsweg 33b in Zuidlaren’  
          Gevraagd besluit: Het bestemmingsplan ‘Tienelsweg 33b in Zuidlaren’ vaststellen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.    
    
10. Startnotitie Noord Es Zuidlaren  
          Gevraagd besluit: Instemmen met de Startnotitie Noord Es. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 2 tegen (de leden Kloos en Van  
          Mombergen) aangenomen. De overige leden stemmen voor het voorstel. 
 
11. Verklaring van geen bedenkingen afwijking bestemmingsplan oprichten geluidswal c.a. N34  
          Gevraagd besluit: Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor afwijking van het  
          bestemmingsplan  voor het oprichten van een geluidswal met schanskorf langs de N34 bij de  
          woningbouwlocatie Oude Tolweg Zuidlaren.  
          Besluit raad: Behandeling van agendapunt 11 wordt verplaatst naar een volgende  
          raadsvergadering.                           
 
12. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van;  6 december, 13 december 2011, 20 december 2011, 3 januari 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   4 oktober 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: mestsilo te Breeflo; 
          -   8 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: vragen naar aanleiding van raadsbesluit nr.  
              11 van 8 november 2011;  
          -   8 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: roekenproblematiek Eelde- Paterswolde; 
          -   8 december 2011, aan de fractie van de PvdA, betreft: gesprek revitalisering de Fledders; 
          -  13 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: acties vanuit de Najaarsbrief 2011; 
          -  13 december 2011, aan de heer Kraayenbrink, betreft: internet/ glasvezel; 
          -  13 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: uitnodiging en notitie herijking IAB;  
          -  14 december 2011, aan de fractie van Leefbaar Tynaarlo, betreft: jeugdzorg/ kinderopvang; 
          -  16 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: informatiebrief met betrekking tot gaslek  
              Westerhorn Eelde; 
          -  19 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: jaarplan St. Trias 2012; 
          -  21 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: afvalinzameling 2012; 
          -  22 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: voortgang haalbaarheidsonderzoek  
             Aqualaren; 
          -  22 december 2011, aan de gemeenteraad, betreft: informatiebrief met betrekking tot de   
             overname van ruimten aan sporthal De Kamp; 
          -  4 januari 2012, aan de gemeenteraad, betreft: vraag uit raad van 12 april 2011 met betrekking  
             tot certificering. 
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          Informatie uit het college: 
          -   Benchmark rioleringszorg 2011;  
          -   Plan van aanpak Roekenproblematiek Eelde- Paterswolde; 
          -   Handhavingprogramma 2012; 
         Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
         de raad toe de planvorming voor het zwembad Aqualaren in april aan de raad voor te leggen. 
 
13. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 5 januari 2012). 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  

 
14. Gemeenschappelijke regeling (ter inzage) 

Groningen Airport Eelde: 
-    Agenda en bijbehorende stukken van het Algemeen Vergadering van Aandeelhouders van 15   
     december 2011.  
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken. 
 

15. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken. 
  
16. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          7 februari 2012. 
 
  
 
 

De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
 
 


