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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 17 april 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), 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.  

 
2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 april 2012 en vaststellen van de 
actielijst  
De besluitenlijst van 3 april 2012 wordt gewijzigd vastgesteld. Bij punt 11 wordt het getal 20 
veranderd in 19. De actielijst wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

4. Vragenrecht 
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door mevr. Engels (beantwoording college inzake 
ruimtebehoefte mfa Borchkwartier). De vraag leidt niet tot een toezegging van de zijde van het 
college.   
           

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heren Wiekema (namens LTO 
Noord, afdeling Tynaarlo) en de heer Van der Werff uit Eelde, beide bij agendapunt 7. 

 
6. Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht 
          Betreft spreekrecht bij agendapunt 7 (vaststelling Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan 
          buitengebied Tynaarlo).  
 
7. Vaststelling Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied Tynaarlo  
          Gevraagd besluit:  

     1.   Nota van Uitgangspunten inclusief toetsingskaart vaststellen, met in achtneming van de  
           voorgestelde aanpassingen in de zienswijzennotitie. 
     2.   De gevolgde procedure m.b.t. de Nota van Uitgangspunten (toetsingskaart) en Functiekaart  
           beschouwen als inspraak in het kader van de Inspraakverordening. Overgaan tot opstellen  
           van ontwerpbestemmingsplan. 
     3.   Afzien van het opstellen van een exploitatieplan bij het bestemmingsplan Buitengebied. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
          Het college zegt de raad toe om bij de uitwerking van de nota uitgangspunten (& ontwerp- 
          bestemmingplan) rekeningen te houden met: windmolens (passage opnemen); de es ten  
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          noorden van de Luchthaven in de omgeving van de Eskampen (op de toetsingskaart  
          aanbrengen); Verder zegt het college toe dat voor de deelgebieden ‘Landbouw’ en  
          ‘Grootschalige landbouw’ een minimale oppervlakte van 1,5 hectare gehanteerd worden en  
          deze zal worden verwerkt in de Nota van Uitgangspunten en op de Functiekaart; 
          Het Bed & Breakfastbeleid zal voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied in de raad aan 
          de orde gesteld worden om daarna verwerkt te worden in het bestemmingsplan. Het college  
          geeft aan de Horecabestemming van het perceel Groningerstraat 128 De Punt te zullen 
          respecteren. 
 
8. Verandering bestuurlijke inrichting Stichting openbaar Onderwijs Baasis 
          Gevraagd besluit: Instemmen met de wijziging van de statuten van Stichting Openbaar  
          Onderwijs Baasis.  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.  
          Het college zegt de raad toe een aantal keren per jaar tot een informatie-uitwisseling tussen de  
          stichting en raad te komen. De heer Weering was tijdens de beraadslagingen en stemming niet  
          aanwezig.   
 
9. Vaststelling bestemmingsplan Groningerweg 76 te Eelderwolde 

Gevraagd besluit:  
1.   Het bestemmingsplan "Groningerweg 76 te Eelderwolde“ bestaande uit de   
      geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML- bestand          
      NL.IMRO.1730.BPGroningerwg76-0401 met de bijbehorende bestanden digitaal ongewijzigd  
      vaststellen. 
2.   De bij dit besluit behorende volledige papieren verbeelding van het bestemmingsplan  
      “Groningerweg 76 te Eelderwolde” ongewijzigd vaststellen.  
3.   Geen exploitatieplan vaststellen. 

          Besluit raad: Het voorstel wordt 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. 
 
10. Ontwerpbestemmingsplan Lindenstraat Tynaarlo  
          Gevraagd besluit:  
          1.  Het ontwerpbestemmingsplan Lindenstraat Tynaarlo vaststellen en dit bestemmingsplan  
               gedurende zes weken ter inzage leggen. 
          2.  Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen    
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 
11. Vervanging lampen en lichtmasten van de openbare verlichting  
          Gevraagd besluit: 
          De raad voorstellen een krediet ad. € 250.000,- te voteren voor de vervanging van verouderde  
          TL  achtige lampen (en armaturen) en verouderde lichtmasten van de openbare verlichting/  
          Gemeentewerken   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het  
          college zegt de raad toe om te bezien of de straling van de verlichting op de brug in de 
          Groningerweg zodanig bijgesteld kan worden opdat de hinder van de fauna in de  
          faunapassage geminimaliseerd wordt. De raad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. 
 
12. Decentralisaties in het sociale domein  
          Gevraagd besluit: 
          1.  Instemmen met het visiedocument:’Iedereen heeft talent’  
          2.  Krediet van € 192.140,- beschikbaar stellen voor het project Decentralisaties   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.   
 
13.  
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14. Drentse pilot transitie jeugdzorg  
          Gevraagd besluit: 
          1.  Instemmen met het visiestuk van de Drentse pilot jeugd ”Als jeugd en toekomst tellen” .  
          2.  Instemmen met het transformatieplan Drentse Jeugdzorg 2012- 2016.   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.   
 
15. Treffen schikking in de planschadezaak Tolner/ Gemeente Tynaarlo  
          Gevraagd besluit: 
          1.  Instemmen met het aangeboden schikkingsvoorstel in de planschadezaak U.Tolner/Gemeente  
               Tynaarlo, door een vergoeding van € 10.000,- bovenop de door de rechtbank Assen  
               toegekende, reeds betaalde, planschadevergoeding uit te betalen aan de heer Tolner en  
               intrekking van het in deze planschadezaak ingestelde hoger beroepschrift bij de Raad van  
               State. 
          2.  De uit te betalen vergoeding van € 10.000,- ten laste brengen van de kostenplaats  
               planschadevergoeding 2012. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 
 
16. Begrotingswijzigingen 
          De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand van de post 
          ‘Onvoorzien 2012’. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten; het 
college stuurt de raad nog een uitleg over de correctie in het het raadsvoorstel v.w.b. de financiële 
dekking   

 
17. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
          Besluitenlijsten van; 27 maart, 3 april 2012. 
          (Verzonden) brieven: 
          -   13 maart 2012, aan bewoner Zandrivier 1 te Zeegse, betreft: glasvezel in het buitengebied;  
          -   19 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: verslag als bedoeld in artikel 12c Woningwet; 
          -   26 maart 2012, aan bewoners Zwarteweg 5 te Tynaarlo, betreft: overlast honden; 
          -   27 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: voorbereidingsbesluit percelen met een  
              winkelbestemming in Eelde; 

-   27 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: De Bronnen, mail van bewoner en vraag om  
     toelichting hierover van de fractie van GroenLinks; 

          -   28 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: communicatie bewoners Zuidoevers. 
          -   29 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: afval Jongerenontmoetingsplek (JOP) Tynaarlo; 
          -   29 maart 2012, aan de gemeenteraad, betreft: informatieavond centrumplan Vries; 
          Informatie uit het college: 
          -   Verslag bijeenkomst begeleidingscommissie Jongeren ontmoetingsplek Tynaarlo d.d. 5 maart 
              2012; 
          -   Milieujaarverslag 2011 gemeente Tynaarlo; 
          -   Herijking informatiebeleid; 
          -   Herstructureringsplan uitvoeringsorganisatie WSW. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten. Het  
          college zegt de raad toe om met het oog op het wandelevenement in Tynaarlo, de rommel bij  
          de JOP periodiek op te ruimen. 
 
18. Informatie uit de rekenkamercommissie Tynaarlo 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van het jaarverslag 2011. 
           
19. Ingekomen stukken  (bijgewerkt tot 5 april 2012). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel tot afdoening besloten.   
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20. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennis genomen van de stukken in de leesmap. 
  
21. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering.  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          8 mei 2012. 

 
 

 
De voorzitter,                                                De griffier,                   
           
    

         
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


