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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 3 maart 2015, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), R.R.M. Zuiker (GL), A. Lubbers (PvdA), L.S. 
Magnin, evenals de heren G. Pieters (VVD), E.B.A. Hageman (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), J.J. 
van Heukelum (VVD), D.E. Oele (GL), J. Weering (GB), H. v.d. Born (CU), C.H. Kloos (LT), J.J. Vellinga 
(LT), J. van den Boogaard (D66), A.T.W.J Jennekens (D66), R.A. Kraaijenbrink (LT), K.B. de Graaf 
(PvdA), F. Haisma (CDA), P. Vemer, O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. van Es (GB) en J. 
Hoogenboom (CU). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders N. Hofstra (VVD), M.A. Engels- van Dijk (D66), H. Berends (PvdA) en 
T.J. Wijbenga (CDA).  
 
 
Voorzitter : Dhr. M.J.F.J. Thijsen (voorzitter) 
griffier : Dhr. 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 gewijzigde agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
Agendapunt 7 wordt aangehouden tot de vergadering van 17 maart 2015. Het college zegt de 
raad toe om de raad binnen 14 dagen van feitelijke informatie te voorzien voor wat betreft de 
ontwikkelingen van het Centrumplan Eelde. Aan de agenda wordt toegevoegd punt 16a, motie 
vreemd van de agenda ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo.    
  

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 februari 2015 en vaststellen 
actielijst  
Deze worden zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt door de leden: 

- Rietkerk (verkiezingsborden) en 
- Kloos (aardbevingsschade in de gemeente). 

           Deze vragen leiden niet tot toezeggingen van de zijde van het college.      
 

5. Spreekrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruik gemaakt door: 

- Dhr. V.d. Berg, namens IVN Zuidlaren (agendapunt 8),  
- Dhr. Hoogerduijn Strating uit Zuidlaren (agendapunt 8), 
- Mevr. De Vries uit Zuidlaren (agendapunt 8), 
- Mevr. Doornbos uit Zuidlaren (agendapunt 8), 
- Dhr. Ubels namens EPZakelijk (agendapunt 11), 
- Dhr. Wanningen uit Eelde (agendapunt 11), 
- Dhr. Vos uit Donderen (agendapunt11).    

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

Betreft inspraak bij agendapunten 8 en 11.  
 

7. Herontwikkeling entreegebied Ter Borch. 
          Gevraagd besluit:  

1.  De ontwikkeling van het entreegebied in Ter Borch en het centrumplan Eelde ontkoppelen. 
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2.  Het initiatief tot realisatie van een supermarktprogramma in Ter Borch ondersteunen. 
3.  Burgemeester en wethouders opdracht geven om op korte termijn de wijziging van het 
    bestemmingsplan voor te bereiden. 
Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 17 maart 2015 
 

8. Vaststelling bestemmingsplan “Fietspad Oude Tolweg” te Zuidlaren. 
          Gevraagd besluit:  
          1. Vaststellen Nota “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren en  
              de ingediende zienswijzen ongegrond verklaren”; 
          2. De toelichting op het bestemmingsplan aanvullen zoals bij onderdeel V  van de Nota  
              “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren” is aangegeven; 
          3. Vaststellen van het bestemmingsplan “Fietspad Oude Tolweg te Zuidlaren”, in   
               overeenstemming met het ontwerp zoals dat vanaf 22 augustus 2014 tot en met 2 oktober   
              2014 ter inzage heeft gelegen. 

Besluit raad: Aangehouden tot een volgende vergadering. Op basis van de door insprekers 
aangedragen argumenten en het door de fracties van GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo ingediend 
amendement komt het college met een nieuw voorstel. 
 

9. Realisatie minitransferia tussen de steden Assen en Groningen (initiatiefvoorstel fractie Leefbaar 
Tynaarlo)  
Gevraagd besluit:  
De gevraagde discussie voeren en vervolgens: 
1    het college opdracht geven om, samen met de provincie Drenthe, een plan te ontwikkelen voor  
     de realisatie van meerdere minitransferia in het gebied tussen de steden Assen en Groningen; 
2    daarbij als kader stellen dat deze minitransferia goed in de omgeving dienen te worden  
     ingepast en dat deze niet perse aan een auto(snel)weg gelegen behoeven te zijn; 
3    daarbij voorts als kader stellen dat de uitbreiding van de carpoolplaats in Westlaren als een  

  pilot zal dienen voor de ontwikkeling van de overige minitransferia; 
4    het college opdracht geven om de raad uiterlijk voor 1 juli 2015 over het voorgaande te  
     informeren. 
Besluit raad: op voorstel van de initiatiefnemers wordt het voorstel aangehouden. 
 

10. Coördinatieregeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning aanleg rotonde nabij aansluiting 
Dorpsstraat-Berkenlaan(N386) te Tynaarlo  
Gevraagd besluit:  
1.     De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening van  
       toepassing verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van (1) de herziening van het 
       bestemmingsplan “Tynaarlo” en (2) de omgevingsvergunning voor de aanleg van een rotonde  
       nabij de aansluiting van de Dorpsstraat – Berkenlaan op de N386 te Tynaarlo; 
2.     op grond van de Inspraakverordening  bepalen, dat het bestemmingsplan en de  
       omgevingsvergunning gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met  
       de mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke zienswijze; 
3. burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld  
       onder 2 en het wettelijk overleg met rijk, provincie, waterschappen e.d. – het  
       bestemmingsplan in combinatie met de omgevingsvergunning “in ontwerp voor de  
       vaststelling ter inzage leggen”.  
Besluit raad:  Aanhouden tot een volgende vergadering nadat meer duidelijkheid is omtrent de 
uitkomsten van het onderzoek naar “Loopstukken II” 
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11. Voorbereidingsbesluit Centrumplan Eelde 
          Gevraagd besluit:  
          1. Verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de in het centrumgebied van Eelde  
              gelegen percelen, één en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als  
              zodanig gewaarmerkte tekening nr. 1414036OTokDO21).Het betreft de percelen Hoofdweg 63  
              t/m 87 (oneven) en Stoffer Holtjerweg 1 te Eelde. De percelen zijn kadastraal bekend gemeente  
              Eelde, sectie D nrs.  4548, 4549, 2593, 4434, 2233, 2454, 2453, 4557, 3075, 3584, 4550, 4432,  
              4994, 4407, 4408, 3350, 1835, 1166, 1267, 3075, 4433 en 3214. 
          2. Bepalen dat het in het onder 1 aangewezen gebied verboden is het gebruik van de daarbij    
              aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen. 
          3. Bepalen, dat - mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de  
              verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden met  
              omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 2 voor wijzigingen in het  
              gebruik van gronden of bouwwerken, die in overeenstemming zijn met het bij raadsbesluit van  
              19 juni 2012 vastgestelde bestemmingsplan “Centrumplan Eelde”, dat op 24 december 2013 is  
              vernietigd door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of (b) in andere door  
              burgemeester en wethouders aan te wijzen gevallen. 
          4. Bepalen dat dit besluit in werking treedt op 20 maart 2015. 

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

12. Initiatief crematorium binnen Kranenburg Zuid 
          Gevraagd besluit:  
          1. Een positieve grondhouding innemen over het initiatief tot realisatie van een crematorium  
              binnen Kranenburg Zuid;  
          2. burgemeester en wethouders mandateren om de wijziging van het bestemmingsplan voor te  
              bereiden.  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. Het college zegt 
de raad toe hem te informeren over de verkeerssituatie ter plaatse en in de wijk Ter Borch bij 
werkzaamheden aan de rondweg van de stad Groningen.  
 

13. Initiatief voor het realiseren van een camperkampeerplaats op het perceel Bolwerk 1 Zuidlaren  
Gevraagd besluit: Geen medewerking verlenen tot wijziging van het bestemmingsplan ten 
behoeve van de vestiging van een camperkampeerplaats op het perceel Bolwerk 1 te Zuidlaren. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 

14. Planologische medewerking toekomstige uitbreiding zonnepanelenveld Vriezerbrug-Zuid  
Gevraagd besluit: De intentie uitspreken om medewerking te verlenen aan een planologische 
procedure voor uitbreiding van het zonnepanelenveld aan de Onlandweg tot circa 1,6 hectare. 
Besluit raad: Het voorstel wordt met 20 stemmen voor en 3 stemmen tegen (fractie Leefbaar 
Tynaarlo) aangenomen. 
 

15. Concept uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo  
Gevraagd besluit: 
1.   Naar voren brengen van opvattingen en wensen ten aanzien van de  
      Conceptuitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Tynaarlo. 

           2.  Het subsidieplafond Leefbaarheidsfonds Tynaarlo voor 2015 vaststellen op € 50.000.  
Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 17 maart 2015. 
 

16. Informatie uit het college:  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
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16a.   Motie vreemd van de agenda 
          Het college zegt de raad toe hem schriftelijk te informeren over de stand van zaken van waar    
          het college toe wordt opgeroepen in de motie van de fractie van Leefbaar Tynaarlo. 
 
17. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 19 februari 2015)  

Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
  

18. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage) 
- 2e bestuursrapportage 2014 VRD 
- Vergaderstukken Meerschap Paterswoldsemeer 

Besluit raad: Aangehouden tot de vergadering van 17 maart 2015 
 

19. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap 
 

20. Sluiting 
 
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 0.20  uur.  
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 17 maart  
2015. 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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