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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 27 augustus 2013, 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te 
Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), M.A. Engels- van Dijk (D66), 
A. Lubbers (PvdA), 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), G.J. Wensink (CDA),  A. M. 
Meerman (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van Mombergen (LT), P. van Es (GB), J. Weering (GB), J. 
Hoogenboom (CU), C.H. Kloos (LT) en O.D. Rietkerk (GL). 
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. G.K.C. Baggerman (VVD) en de heren A. Kalk (PvdA), W.K.N. van der 
Meij (Fractie Van der Meij) en F.A. van Zuilen 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), H. Berends (PvdA) en J. E. 
de Graaf (CU). 
 
Voorzitter : De heer P. Adema  
Griffier : De heer J.L. de Jong 
 
1. Opening  
          Voorafgaande aan de vergadering vindt er ten overstaan van de raad een naturalisatie plaats van  
          Dhr. en mevr. Khanamirjan (Armenie), Dhr. B. Shahi (Iran), mevr. A. Nalić (Bosnië-Herzegovina) 
          Dhr A.I.Khalaf, mevr.N. Maksi en de zonen I. en A. Khalaf en dochter M. Khalaf (Syrië).    

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 18 juni 2013 en vaststellen van de 
actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot ongewijzigde vaststelling 
van de besluitenlijst en actielijst.  
 

4. Vragenrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Pieters (communicatie over  
          supermarkt ter Borch en afronding Mediation Kranenburg Zuid). Deze leiden tot bestendiging van 
          de toezegging dat het college vooraf de raad informeert alvorens de pers wordt geïnformeerd.  
            
5. Spreekrecht 

Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door: 
- dhr. J. Venema te Vries (agendapunt 7) 

          - dhr. G. Dijk te Zeegse (agendapunt 11)  
          - mevr. L. De Klerk te Zuidlaren (agendapunt 14) 
          - dhr. Mees te Zuidlaren (agendapunt 14) 
          - mevr. L. De Klerk te Zuidlaren (agendapunt 16) 

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

Betreft behandeling van de agendapunten 7, 11, 14 en 16. 
 

7. Aqualaren 
Gevraagd besluit:  
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de memo “Uitkomsten evaluatie aanbesteding en  

           marktconsultatie” d.d. 20 juni 2013. 
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2. Opdracht te geven aan het college om de Stichting “Recreatiebaden gemeente Tynaarlo” haar  
            plan om alle baden te exploiteren voor een periode van 20 jaar verder te laten uitwerken en te  
            concretiseren voor 1 december 2013. 
      3.   een externe projectleider aanstellen en de projectleider en de belanghebbende organisaties  
            opdrachten mee te geven zoals omschreven in de bijlage en de kosten te dekken uit de  
            bestemmingsreserve Aqualaren tot een maximum van € 25.000,- 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          toe om energiebesparende maatregelen in de exploitatie en in de planvorming mee te nemen en  
          daarnaast wordt het begrip: “onder een bestuur” in de projectopdracht geschrapt.  
  
8. Procedure behandeling Voorjaarsbrief 2013 inclusief perspectievennota  

Gevraagd besluit: Instemmen met de voorgestelde procedure van behandeling beide 
onderwerpen. 

          Besluit raad: Op het voorstel wordt een amendement ingediend door de fractie van Leefbaar    
          Tynaarlo met de strekking om meer tijd voor de raadsfracties in te ruimen bij de behandeling van  
          het voorstel en voor het raadsdebat en minder tijd in te ruimen voor de leden van het college. De  
          leden van het college kunnen een kort advies over de ingebrachte punten vanuit de fracties aan  
          de raad meegeven voor de uiteindelijke besluitvorming in de raad. 
          Het amendement wordt met 3 stemmen voor (leden fractie Leefbaar Tynaarlo) en met 17  
          stemmen tegen (overige fracties) verworpen. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het  
          voorstel besloten. 
 
9. Voorjaarsbrief 2013 

Gevraagd besluit:  
 1. Het incidenteel voordeel 2013 t.b.v. € 45.801,- toevoegen aan de Algemene Reserve Grote 
     Investeringen. 
 2. Het structureel voordeel 2013 t.b.v. € 146.332,- toevoegen aan de Algemene Reserve  
     Grote Investeringen. 
 3. Voor 2014 en volgende jaren het structurele nadeel meenemen in de perspectievennota  
     2013, in de begroting 2014 en in de meerjarenraming 2015 – 2017. 
 4. Kennis nemen van de rapportage projecten voorjaar 2013. 

          Besluit raad:. Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 17 stemmen voor en 3 stemmen  
          tegen (fractie Leefbaar Tynaarlo) aangenomen.   
  
10. Perspectievennota 2013 

Gevraagd besluit: De perspectievennota 2013 vaststellen.  
          Besluit raad:  Na hoofdelijke stemming staken de stemmen met 10 stemmen voor en 10  
          stemmen tegen. Voor het voorstel stemmen de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA;  
          de overige fracties stemmen tegen. Op het voorstel worden 4 moties ingediend.  
          Motie 1: uitvoeren van een kerntakeninventarisatie en voeren van een kerntakendiscussie: Na  
          hoofdelijke stemming staken de stemmen met 10 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor de  
          motie stemmen de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA; de overige fracties stemmen  
          tegen.  
          Motie 2: OZB verhoging 2014 e.v. jaren niet meer laten bedragen dan maximaal 2% en voor 
          diensten een kostendekkend tarief hanteren: Na hoofdelijke stemming staken de stemmen met 10  
          stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor het voorstel stemmen de fracties PvdA, GroenLinks,   
          ChristenUnie en CDA; de overige fracties stemmen tegen. 
          Motie 3: beëindiging planontwikkeling De Bronnen te Vries en geen verdere kosten te maken en  
          voor de begrotingsbehandeling in november 2013 te komen met een locatie voor de huisvesting  
          van het onderwijs in Vries: Na hoofdelijke stemming staken de stemmen met 10 stemmen voor en  
          10 stemmen tegen. Voor het voorstel stemmen de fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en  
          CDA; de overige fracties stemmen tegen. 
          Motie 4: Aula’s bij begraafplaatsen dienen behouden te blijven, deze een integraal onderdeel te  
          zien van de begraafplaatsen en onder beheer van de gemeente te laten. Na hoofdelijke stemming  
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          staken de stemmen met 10 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor het voorstel stemmen de  
          fracties PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA; de overige fracties stemmen tegen.  
          Het college zegt de raad toe om nader terug te komen op de Good Governance code van TRIAS  
          en deze organisatie inzicht te laten geven in de financiële jaarstukken en een notitie voor het  
          wegenonderhoud aan de raad voor te leggen. Verder zegt het college de raad toe om hem inzicht  
          te geven in de opbouw van de gereserveerde gelden in het rioleringsfonds. Voorts wordt de raad  
          bij brief inzicht verschaft over de uitwerking van de eerder in de raad aangenomen motie omtrent  
          de 1 mln.  
 
11. Initiatiefvoorstel Creatieve klasse (CDA fractie) 

Gevraagd besluit: Instemmen met het formeren van een werkgroep innovatie die: 
- de haalbaarheid van het opzetten van een pilot muziek- kunst- en cultuureducatie voor één of 

meerdere basisscholen in Tynaarlo gaat onderzoeken. 
- binnen twee maanden op basis van de doelstellingen van de Creatieve Industrie een voorstel 

gaat maken voor de gemeente Tynaarlo.    
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming staken de stemmen met 10 stemmen voor en 10  
          stemmen tegen. Voor het voorstel stemmen de fracties CDA, PvdA, GroenLinks en D66;  
          de overige fracties stemmen tegen. 
 
12. Bestemmingsplan “Dennenoord” “T “  
          Gevraagd besluit: Instemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan  
          “Dennenoord”.   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
13. Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling c.a. in het kader van de herinrichting van het 

centrum Paterswolde”T” 
          Gevraagd besluit:            

1.  Het raadsbesluit d.d. 26 februari 2013 inzake de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 
van de Wet ruimtelijke ordening voor: 

a.  de uitbreiding van de Albert Heyn supermarkt en de herordening van de inpandige winkels op 
het perceel Hoofdweg 202 te Paterswolde met bijbehorende parkeervoorzieningen en andere 
werken en werkzaamheden, zoals omschreven in de toelichting op het bestemmingsplan 
Centrum Paterswolde; 

b.  de aanleg van een rotonde op de kruising Burg. Legroweg, Hoofdweg en Bähler Boermalaan 
te Paterswolde met bijbehorende werken en werkzaamheden, zoals omschreven in de 
toelichting op het bestemmingsplan Centrum Paterswolde, uit te breiden met de voorbereiding 
en bekendmaking van het “verkeersbesluit” op grond van de Wegenverkeerswet 1994, het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens en het Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer. 

2.  Vast te stellen de nota Inspraak en overleg bestemmingsplan Centrum Paterswolde c.a.. 
3.  Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het bestemmingsplan Centrum Paterswolde 

“in    ontwerp voor de vaststelling” ter inzage te leggen onder gelijktijdige terinzagelegging van 
ontwerp- omgevingsvergunning, het ontwerp- verkeersbesluit en het ontwerp- besluit hogere 
grenswaarde Wet geluidhinder voor de woningen Hoofdweg 199 en Burg. J.G. Legroweg 2 te 
Paterswolde.     

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe de opmerkingen om de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers in het gebied  
          duidelijk aan te geven en veilig te maken (hoogteverschil tussen fietspad en voetpad) bij de 
          uitvoering van de plannen mee te nemen.     
         
14. Bestemmingsplan Brink Zuidlaren”T” 
          Gevraagd besluit:  
          1. Instemmen met het Brinkenplan 3.0. 
          2. Vaststellen de nota “Inspraak en overleg bestemmingsplan Brink Zuidlaren”. 
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          3. Burgemeester en wethouders uit te nodigen om het bestemmingsplan Brink Zuidlaren “in  
              ontwerp voor de vaststelling” ter inzage te leggen. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe om bij de uitvoering van het plangebied ter hoogte van de huisartsenpost bij de Kleine  
          Brink een parkeerplaats voor de arts te reserveren.    
 
15. Toepassing gemeentelijke coördinatieregeling voor de bouw van 3 drijvende recreatiewoningen 

op de percelen Groningerweg 23, 27 en 27a te Eelderwolde 
          Gevraagd besluit:  
          1. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van  
               toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het  
               bestemmingsplan “Groningerweg 23, 27 en 27a te Eelderwolde” en (2) de  
              omgevingsvergunning voor de bouw van 3 drijvende recreatiewoningen op de percelen  
              Groningerweg 23, 27 en 27a te Eelderwolde. 

3.  Op grond van de Inspraakverordening  bepalen dat het bestemmingsplan en het bouwplan te  
 zijner tijd gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid  
 van het indienen van een schriftelijke zienswijze. 

          Besluit raad: De gemeenteraad stemt in met het verzoek van het college om dit voorstel terug te  
          nemen van de agenda    
  
16. Vaststellen structuurvisie wonen 2013 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Instemmen met de Nota van Zienswijzen, behorende bij de structuurvisie Wonen 2013. 
          2.  Vaststellen van de structuurvisie 2013, gemeente Tynaarlo 
          Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt het voorstel met 15 stemmen voor en 3 stemmen  
          tegen (de leden Engels-van Dijk, Kloos en Van Mombergen) en 15 stemmen voor, aangenomen.  
          De leden Kraaijenbrink en Wiersema waren tijdens de stemming afwezig.  
 
17. Verklaring van geen bedenkingen voor het wijzigen van de bovenverdieping tot woonruimte op 

het perceel Brinkstraat 7 te Vries 
     Gevraagd besluit: Verklaring van geen bedenkingen afgeven voor het wijzigen van de 

bovenverdieping tot woonruimte op het perceel Brinkstraat 7 te Vries. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt  
          de raad toe om in de uitwerking en verdere procedure breder naar het plangebied te kijken.   
          De heer Onur was tijdens de beraadslagingen en stemming niet aanwezig.  
 
18. Begrotingswijzigingen 
          Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand  
          van de posten ‘Onvoorzien 2013‘.   
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
       
19. Vaststellen vergaderrooster 2014 

Gevraagd besluit: Het concept-vergaderrooster gemeenteraad 2014 vaststellen. 
Besluit Raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

20. Informatie uit de Rekenkamer 
Gevraagd besluit: Kennisnemen van het Jaarprogramma 2013  
Besluit Raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

21. Informatie uit de raadswerkgroep Ruimtelijke Ordening/ Welstand 
Gevraagd besluit: Kennisnemen van het verslag van de vergadering van 19 juni 2013 
Besluit Raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
    

22. Informatie uit het college / namens het college (ter inzage) 
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Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
de raad toe om hem schriftelijk te informeren over een mogelijk collectieve vergunningverlening 
voor de plaatsing van zonnepanelen (op en bij slootranden), of gewerkt met 100% recycleafval en 
of de onderzoeken over energielandschap, de bronnen etc ook beschikbaar zijn voor de raad en 
of ook bij controles op de uitstoot van fijnstof gelet wordt.   
 

23. Gemeenschappelijke Regeling (ter inzage) 
          Vergaderstukken Algemene Vergadering Groningen Airport Eelde d.d. 20 juni 2013 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
24. Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 12 augustus 2013). 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
25. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
26. Sluiting 
          De voorzitter sluit om 10.30 uur de vergadering. 
 

  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          10 september 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
 


