Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op
dinsdag 21 januari 2014, 20.00 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), N. Hofstra (VVD) evenals de heren J. Talens (PvdA), H. Bolhuis (PvdA ), G. Pieters
(VVD), M.S. Onur (VVD), J.J. van Heukelum (VVD), N.T. Heikamp (VVD), 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), W.K.N. van der Meij (Fractie Van der Meij), G.J. Wensink (CDA), R. Prins (PvdA en
O.D. Rietkerk (GL).
Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, A. Kalk (PvdA) en de heer J.L. de Jong (griffier)
Tevens aanwezig: de wethouders, H. Berends (PvdA), J.E. de Graaf (CU), H.H. Assies (GL), L.M.
Kremers (CDA), en gemeentesecretaris/directeur J.P.J. van Muijen.
Voorzitter
plv. griffier

:
:

De heer P. Adema
Mw. B. Slofstra

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 7 januari 2014 en vaststellen
actielijst
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.

4.

Vragenrecht
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt door de heer van der Meij (Gevolgen van de extra
kosten voor de MFA Vries voor de realisatie van de MFA Tynaarlo.)

5.

Spreekrecht
Van het spreekrecht wordt gebruik gemaakt door:
Dhr. Boersma, architect drijvende recreatiewoningen (agendapunt 11)

6.

Behandeling agendapunten ten aanzien waarvan gebruik is gemaakt van het Spreekrecht
Behandeling vindt plaats bij agendapunt 11

7.

Uitvoering en krediet verplaatsen woonboten (aangehouden punt raad 7 januari 2014)
Gevraagd besluit:
1. Ter uitvoering van het amendement van 14 mei 2013, instemmen met de verplaatsing van de
woonboot van dhr. Niewold naar de Oostermoerse Vaart te de Groeve, e.e.a conform
tekening1314055INokCO06;
2. De ligplaatsen in de Oostermoerse Vaart in beginsel (tijdelijk) legaliseren middels een
wijziging van het geldende bestemmingsplan en de APV;
3. Instemmen met het ter beschikking stellen van een bedrag van € 89.600 (incl. BTW) voor het
verplaatsen van de woonboot en alle maatregelen die nodig zijn om dit mogelijk te maken;
4. Instemmen met het dekken van de lasten ad. € 89.600 uit de algemene reserve grote
investeringen.
Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Tegen
het voorstel stemt de fractie de het CDA. De overige fracties stemmen voor. Op het voorstel wordt
een motie ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo strekkende dat het college
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opgedragen wordt te onderzoeken wat nodig is voor de realisatie van permanente bewoning van
de woonboten in de Groeve, uitgaande van mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden. Het college
zegt de raad toe om de motie uit te voeren.
8.

Vaststelling bestemmingsplan Brink Zuidlaren
Gevraagd besluit: Instemmen met de punten 1(a t/m i), 2 (j t/m l) en 3 van het bijgevoegde
raadsbesluit
1. Vast te stellen de aangepaste Notitie “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan en kap- en
herplantplan Zuidlaren Brink” en aan de ingediende zienswijzen tegemoet te komen als volgt:
a. De ingang van de Grote Brink wordt niet verplaatst naar het zuiden maar wel gelegaliseerd op
huidige plek;
Besluit raad: Met 22 stemmen voor wordt unaniem conform het voorstel besloten.
b. De huidige bushalte wordt 0,90 meter verschoven in de richting van de Grote Brink.
Uitgangspunt hierbij is dat er geen bomen worden gekapt en dat het fietspad op de huidige
plaats blijft liggen;
Besluit raad: Met 22 stemmen voor wordt unaniem conform het voorstel besloten.
c. Op de Kleine Brink blijft de verharding onder de bomen gehandhaafd conform de huidige
situatie. Er worden maatregelen getroffen dat er niet meer onder de bomen kan worden
geparkeerd;
Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. De
fractie van Leefbaar Tynaarlo stemt tegen. De overige fracties stemmen voor het voorstel.
d. Onderhoud van het huidige slijtpad op de Grote Brink met gestabiliseerd zand in plaats van
uitvoering in een halfverharding met een natuurlijke zandkleur;
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De
fracties van Leefbaar Tynaarlo, de VVD en D66 stemmen tegen dit voorstel. De overige fracties
stemmen voor.
e. Dunnen conform het kapplan. Daarnaast alleen de bomen kappen die een levensverwachting
hebben van minder dan tien jaar. Deze zijn op het kapplan in rood aangegeven.
Besluit raad: Met 22 stemmen voor wordt unaniem conform het voorstel besloten.
f. Er van uitgaande dat bomen, die een levensverwachting van minder dan tien jaar hebben
worden gekapt, worden op de Kleine Brink de bomen met de nummers 163, 179, 206 en 293
gekapt. Van boom nummer 273 wordt de kroon opgesnoeid. De boom zal jaarlijks worden
gecontroleerd of handhaving veilig is.
Keuze tussen:
1. De bomen nummers 257, 308 en 353 hangen over naar de weg, worden fors
teruggesnoeid, maar blijven behouden.
In verband met de kroonvorming van de bestaande bomen zijn de
groeiomstandigheden voor nieuwe bomen niet gunstig. Ook de ondergrond kan niet
worden verbeterd omdat er drie bomen blijven staan.
Besluit raad: Voorstel 1 sub f alternatief 1 wordt met 3 stemmen voor en 19 stemmen tegen
verworpen. Voor stemden de fracties van Gemeente Belangen en D66. De overige fracties
stemden tegen.
of:
2. De bomen met de nummers 257, 308 en 353 worden gekapt zodat de voorzijde van
de Kleine Brink in zijn geheel kan worden voorzien van nieuwe bomen en een nieuwe
ondergrond. Hiermee worden goede groeiomstandigheden voor de nieuwe bomen
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gecreëerd;
Besluit raad: Voorstel 1 sub f alternatief 2 wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 3
stemmen tegen. De fracties van Gemeentebelangen en D66 stemmen tegen het voorstel. De
overige fracties stemmen voor het voorstel.
g. De waterkwaliteit van de dobbe op de Grote Brink wordt verbeterd. Dit doen wij door
verbetering van de doorvoer van regenwater (die afgekoppeld wordt bij de panden aan de
Markstraat) en het kappen van 3 bomen om de lichtinval op het water in de dobbe te
vergroten. De beschoeiing van de dobbe wordt vervangen en het hek wordt opgeknapt.
Besluit raad: Met 22 stemmen voor wordt unaniem conform het voorstel besloten.
h. Oude handelsroute Oude Coevorderweg-Brink- De Milystraat.
De oude handelsroute wordt herkenbaar teruggebracht in het ontwerp. De huidige gebakken
klinkers die zijn gebruikt in de Coevorderweg worden op de Grote Brink opnieuw gebruikt om
de oude handelsroute kenbaar te maken. De Coevorderweg op de brink krijgt een breedte
overeenkomstig de Coevorderweg richting de begraafplaats (circa. 3.50 m). De vlakken naast
de Coevorderweg worden bestraat met donkerrode gebakken klinkers.
Aan de rand wordt een overgang naar het groen aangebracht van oude Drentse veldkeien;
deze overgang wordt ca. 1,00 m breed.
In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan was nog sprake van donkerrode en
rood/paarse gebakken klinkers. Daarnaast worden de woorden “oude klinkerkeien” dus
vervangen door “oude Drentse veldkeien”.
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 9 stemmen tegen. De
fracties van de VVD, Leefbaar Tynaarlo en D66 stemmen tegen het voorstel. De overige fracties
stemmen voor.
i. Balies.
De balies worden vervangen door nieuwe balies. Ter hoogte van de bushalte kunnen de
balies ook worden gebruikt als fietsenstalling. In de tekst van de toelichting vervalt dus het
woord “nieuwe” bushalte.
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 21 stemmen voor en 1 stem tegen. De fractie
van de ChristenUnie stemt tegen het voorstel. De overige fracties stemmen voor.
2. De volgende uitgangspunten van het ontwerpbestemmingsplan en het Brinkenplan 3.0 (zie de
pagina’s 8, 9 en 10 van de toelichting) ongewijzigd te laten:
j. Podium en informatiepunt.
Het podium blijft gehandhaafd. De locatie van het informatiepunt wordt in nader overleg met
de Klankbordgroep Zuidlaren bepaald.
Besluit raad: Met 22 stemmen voor wordt unaniem conform het voorstel besloten
k. Verlichting.
De verlichting wordt uitgevoerd middels donkergekleurde lantaarnpalen.
Besluit raad: Met 22 stemmen voor wordt unaniem conform het voorstel besloten
l. Beeld Berend Botje.
Het beeld van Berend Botje blijft bij de Rabobank staan.
Besluit raad: Met 22 stemmen voor wordt unaniem conform het voorstel besloten
3. Vast te stellen het bestemmingsplan “Brink Zuidlaren”, nader gewijzigd en aangevuld zoals
onder het kopje “Gevraagd besluit” onder 1 a t/m i en onder VI van dit voorstel is
aangegeven.
Besluit raad: Met 22 stemmen voor wordt unaniem conform het voorstel besloten.
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9.

Rekenkamerfunctie gemeente Tynaarlo
Gevraagd besluit
1.
Kennisnemen van de evaluatie van de rekenkamerfunctie gemeente Tynaarlo
2.
Het budget van de rekenkamercommissie Tynaarlo met ingang van 2015 verlagen tot €
25.000.
Besluit raad: Het voorstel wordt aangenomen met 18 stemmen voor en 4 stemmen tegen. De
fracties Van der Meij en GroenLinks stemden tegen het voorstel. De overige fracties stemden
voor. Op het voorstel wordt een motie ingediend door de fracties Van der Meij, PvdA, CDA en
Groen links strekkende dat de gemeenteraad gaat onderzoeken of het mogelijk is de
rekenkamerfunctie van de gemeente Tynaarlo per 01-01-2016 te combineren met de
rekenkamerfunctie van andere gemeenten. De motie wordt verworpen met 11 stemmen tegen en
10 stemmen voor. Tegen stemden de fracties van de VVD, Leefbaar Tynaarlo,
Gemeentebelangen en D66. Voor de motie stemden de fracties Van der Meij, GroenLinks, CDA,
CU en de leden Prins (PvdA), Talens (PvdA) en Bolhuis (PvdA). Mevrouw Lubbers(PvdA) was
tijdens de stemming over de motie niet aanwezig.

AKKOORD/KORT BESPREKEN
10.

Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 ‘een juweel tussen twee provinciehoofdsteden’
(aangehouden punt raad 7 januari 2014)
Gevraagd besluit:
1. Instemmen met het ontwerp van de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 ‘een juweel
tussen twee provinciehoofdsteden’;
2. het ontwerp ter inzage leggen ten behoeve van de uiteindelijke vaststelling en ene
informatiebijeenkomst voor inwoners en belanghebbende organiseren tijdens deze periode
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten.

11.

Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling voor de bouw van 3 drijvende recreatiewoningen op
de percelen Groningerweg 23a, 27 en 27a te Eelderwolde (aangehouden punt raad 7 januari
2014)
Gevraagd besluit:
1. De coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van
toepassing verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het
bestemmingsplan “Groningerweg 23a, 27 en 27a te Eelderwolde” en (2) de
omgevingsvergunning voor de bouw van 3 drijvende recreatiewoningen op de percelen
Groningerweg 23a, 27 en 27a te Eelderwolde.
2. 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: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Tegen
het voorstel stemmen de fracties Van der Meij en Christenunie. De overige leden stemmen voor
het voorstel.

12.

Toegang Sociaal Domein
Gevraagd besluit: Instemmen met de notitie Sociaal Domein
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten

13.

Krediet cultuuronderzoek
Gevraagd besluit: Een bedrag van € 21.000,- ten laste van de Argi ter beschikking te stellen
voor het uitvoeren van het onderzoek door onderzoeksbureau Berenschot.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten.

14.

Winkeltijdenverordening
Gevraagd besluit: De verordening vaststellen
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Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. Tegen
het voorstel stemmen de fractie van de ChristenUnie en mevrouw Wiersema (CDA). Voor de
stemming worden stemverklaringen afgelegd door de heer Wensink(CDA) en mevrouw
Wiersema (CDA).
15.

Reserve participatie: Volwasseneneducatie en handhaving inburgering
Gevraagd besluit:
1. Een bedrag van € 14.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van volwasseneneducatie en dit
te dekken ten laste van de reserve participatie
2. Een bedrag van € 9.759 beschikbaar te stellen ten behoeve van handhaving lopende
inburgeringstrajecten en dit te dekken ten laste van de reserve participatie.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten

16.

Begrotingswijziging
Gevraagd besluit: De vermelde begrotingswijzigingen vaststellen en kennis nemen van de stand
van de posten ‘Onvoorzien 2014‘.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten

17.

Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage)
Groningen Airport Eelde: Agenda en bijbehorende stukken van de aandeelhouders vergadering
van 19 december 2013.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten

18.

Informatie uit het college / namens het college (ter inzage)
Besluitenlijst van 7 januari 2014.
Verzonden brieven:
- 23 december 2013, aan de gemeenteraad, betreft: besluitvorming op verzoek van Ahold over
verplaatsing van de AH supermarkt in Zuidlaren;
- 7 januari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: voorgenomen besluit op verzoek van Ahold over
verplaatsing van de AH supermarkt in Zuidlaren;
- 8 januari 2014, aan de gemeenteraad, betreft: Grondafwerking sanering Van Wijk & Boerema.
ter inzage:
- Jaarplan 2014 Stichting Trias.
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten. Het college zegt op
verzoek van de heer Heikamp (VVD) toe een lijst met bezoekersaantallen van Trias waarop de
projectsubsidies 2014 zijn gebaseerd te verstrekken aan de gemeenteraad.

19.

Ingekomen stukken
Verwezen wordt naar de lijst (bijgewerkt tot 9 januari 2014)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten

20.

Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage)
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform voorstel besloten

21.

Sluiting
De voorzitter sluit om 10.30 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van
21 januari 2014.

De voorzitter,

De griffier,
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