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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op 
dinsdag 28 mei 2013, 18.30 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 ), A. Kalk 
(PvdA aanwezig tot en met agendapunt 8), G. Pieters (VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. van Heukelum 
(VVD), N.T. Heikamp (VVD), F. Haisma (CDA),  A. M. Meerman (GL), R.A. Kraaijenbrink (LT), P.A. van 
Mombergen (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: mevr. G.K.C. Baggerman (VVD) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, H.H. Assies (GL), L.M. Kremers (CDA), H. Berends (PvdA) 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. Door de fractie van Leefbaar Tynaarlo worden 2 
moties “vreemd aan de orde van de dag” ingediend. deze worden behandeld als agendapunten 
16a en 16b.  
   

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 mei 2013 en vaststellen van de 
actielijst 
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten tot gewijzigde vaststelling van 
de besluitenlijst.  
 

4. Vragenrecht 
           Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer Pieters (sanering Van Wijk &  
           Boerema). Deze leiden tot de toezegging van het college dat opheldering over de brief van de 
           SBNS over de dikte van de afdeklaag die aangebracht wordt en dat duidelijkheid wordt gegeven 
           over een uitnodiging van de raad voor een werkbezoek aan AVEBE 
            
5. Vaststellen Jaarverslag en Jaarrekening 2012 gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit:  
1.   Het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 vast te stellen; 
2.   Akkoord te gaan met de bestemming van het resultaat; 
3.   Vaststellen van de exploitaties Oude Tolweg Zuid, Zwarte Lent Zuidlaarderveen, Donderen,   
      Ter  Borch, Zuidoevers Zuidlaardermeer, Bedrijventerrein Vriezerbrug en Groote Veen; 
4.   Het afsluiten van het complex De Inloop; 
5.   Instemmen met een winstneming van € 270.000 vanuit het complex Oude Tolweg; 
6.   Kennisnemen van de opgelegde taakstelling van 5% inzake het project Ter Borch. 

          Besluit raad: Op het voorstel wordt een motie ingediend door de fracties van VVD, GB, D66 en  
          LT met de volgende strekking: voor de jaren 2015 en 2016 jaarlijks een bedrag van € 100.000,- 
          beschikbaar te stellen in de exploitatie van Aqualaren. Deze motie wordt met 12 stemmen voor en 
         10 stemmen tegen aangenomen. Voor de motie stemmen de leden Engels- van Dijk, Prins, Kalk,  
          Pieters,  Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kraaijenbrink, Van Mombergen, Van Es, Weering en 
          Kloos. De overige leden stemmen tegen. Het raadsvoorstel wordt met 14 stemmen voor en 8  
          stemmen tegen (fracties VVD, Leefbaar Tynaarlo en D66) aangenomen.  
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Het college zegt de raad toe om met het oog op de voorbereiding in de fracties, in de toekomst de 
jaarrekening na vaststelling door het college, zonder eventuele accountantsverklaring, aan de 
raad te zenden.  
Verder zegt het college toe om in de Nota Verbonden Partijen rekening te houden met de 
opmerkingen van de accountant (factsheets) en dat in de voorjaars- en najaarsbrief inzicht wordt 
gegeven in de jaarlijks doorgeschoven budgetten. Tevens zegt het college toe dat de uitkomsten 
van het mediationtraject Kranenburg-Zuid aan de raad worden gemeld en waarbij ingegaan wordt 
op de effecten van die uitkomst op het weerstandsvermogen. Tot slot zegt het college toe een 
bedrag van 3 mln uit de ARGI ondermeer beschikbaar te houden voor het nieuwe college in 2014;  
de mogelijkheid van 10 starterswoningen in ondermeer Donderen op economische haalbaarheid 
te onderzoeken en dat een gerichte inzet van BOA’s op de overlast van de jeugd zal 
plaatsvinden.   
   

6. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door: Mevr. Jonker (Vries), dhr. Dorenbos, 
(Tynaarlo), dhr. Wiekema (LTO Noord), dhr. Brink (Zeijen), allen bij  agendapunt 8 en dhr. 
Rietman (Tynaarlo), agendapunt 9   

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

Betreft behandeling van de agendapunten 8 en 9. 
 

8. Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo en PlanMER 
Gevraagd besluit: In te stemmen met de zienswijzennotitie en het Bestemmingsplan 
Buitengebied Tynaarlo en PlanMER gewijzigd vaststellen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Tegen 
het voorstel stemmen de leden Zuiker, Meerman, Van der Meij en Rietkerk. De overige leden 
stemmen voor. Het college zegt de raad toe uitbreiding van bebouwingsmogelijkheden in een 
aantal gevallen in het es- en beekdallandschap en middels maatwerk (wijzigingsbevoegdheid) 
uitbreidingen mogelijk gemaakt worden. 
     

9 Bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
          Gevraagd besluit: In te stemmen met de zienswijzennotitie en het Bestemmingsplan  
          Bedrijventerrein gewijzigd vaststelling. 
          Besluit raad: Het voorstel wordt met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Tegen 

het voorstel stemmen de leden Kloos, Van Mombergen, Engels, Van Heukelum, Onur en 
Heikamp. De overige leden stemmen voor het voorstel. Het college zegt de raad toe hem 
schriftelijk te zullen informeren over de wijze waarop handhaving van wonen en werken in het 
bestemmingsplan geregeld is. De heer Pieters was tijdens de beraadslaging en stemming over dit 
voorstel afwezig.         

     
10       Structuurvisie Archeologie gemeente Tynaarlo 

Gevraagd besluit: In te stemmen met de zienswijzennotitie en de Structuurvisie Archeologie 
gemeente Tynaarlo en deze vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.      
      

11 Jaarstukken 2012 en begroting 2014 Meerschap Paterswolde “T”   
          Gevraagd besluit: Kennisnemen van de jaarstukken 2012 en desgewenst naar voren brengen  
          van eventuele zienswijzen en bedenkingen t.a.v. de begroting 2014.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de jaarstukken 2012. 
 
12.     Bestemmingsplan Helofytenveld Eelde-West  

Gevraagd besluit: het bestemmingsplan Helofytenveld Eelde-West vrijgeven voor inspraak en 
wettelijk overleg en burgemeester en wethouders machtigen om na de afronding van de inspraak 
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het wettelijk overleg het bestemmingsplan in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen 
(art. 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening) 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
13      Begrotingswijziging 
          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. 
 
14.     Informatie uit het college / namens het college 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
15.     Ingekomen stukken 
          Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 14 mei 2013) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
 
16.     Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap.   
 
16a.   Motie Leefbaar Tynaarlo (Actieve openbaarmaking stukken dossier Heijerman per 29 mei 2013) 
          Na hoofdelijke stemming wordt de motie met 8 stemmen voor en 13 tegen verworpen. 

Voor de motie stemmen de leden: Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kraaijenbrink, Van 
Mombergen, Van Es, en Kloos; de overige leden stemmen tegen. 

 
16b.   Motie Leefbaar Tynaarlo (Strekking raadsbesluit 21 mei 2013 tot opheffing geheimhouding) 
          Na hoofdelijke stemming wordt de motie met 9 stemmen voor en 12 stemmen tegen verworpen. 

Voor de motie stemmen de leden: Pieters, Onur, Van Heukelum, Heikamp, Kraaijenbrink, Van 
Mombergen, Van Es, Engels en Kloos; de overige leden stemmen tegen. 

 
 17.     Sluiting           
          De voorzitter sluit om 00.30 uur de vergadering. 
 

  
          Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van  
          18 juni 2013. 

 
 

De voorzitter,                                                De griffier,     
 


