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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 19 januari 2016, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), L.S. Magnin, evenals de heren 
G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), P. Vemer (D66), P. van Es (GB), E.B.A. Hageman 
(VVD), J.J. van Heukelum (VVD), K. Kuipers (GL), J. Weering (GB, aanwezig vanaf 19.30 uur), H. v.d. 
Born (CU), J.J. Vellinga (LT), A.T.W.J Jennekens (D66), C.H. Kloos (LT), K.B. de Graaf (PvdA), F. 
Haisma (CDA), O.D. Rietkerk (GL), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Kraaijenbrink (LT), J. van den Boogaard 
(D66)  en J. Hoogenboom (CU). 
 
Met kennisgeving afwezig: mevr. R.R.M. Zuiker (GL), 
 
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 
Griffier : Dhr. J.L. de Jong 
 
1. Opening  

Voorafgaande aan de opening van de vergadering vindt er een naturalisatie plaats van 5 
personen. 
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 gewijzigd vastgesteld; bespreking van agendapunt 11 wordt verdaagd naar de 
vergadering van 2 februari 2016.   
 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 december 2015 en vaststellen 
van de digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld; bij agendapunt 16 worden de leden van de fractie 
van GroenLinks een stemverklaring te hebben afgelegd en geacht te hebben tegengestemd. De 
digitale Lange Termijn Agenda wordt zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Vragenrecht 
Van de geboden gelegenheid wordt gebruikt gemaakt door de leden: 

          De heer Rietkerk (opheffen onrechtmatige sanctie WMO inwoner Zuidlaren) en Mevr. Lubbers  
          (standpunt college in reactie op brief van de FOZ). Deze vragen leiden niet tot toezeggingen van  
          de zijde van het college.  
 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt door: 
.         –   Mevr. De Groot namens Yarden uitvaartorganisatie (agendapunt 8) en 
               Mevr. Miedema namens de bewonersvereniging Ter Borch (agendapunt 8) 

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

Betreft de behandeling van agendapunt 8.  
 

7. Beëdiging lid steunfractie 
Mevr. J. Roggen legt in handen van de voorzitter de belofte af en word tot lid van de steunfractie 
van de PvdA beëdigd.    
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8. Vaststelling bestemmingsplan Ter Borch, crematorium 
          Gevraagd besluit:    

1    De “Nota zienswijzen bestemmingsplan Ter Borch, crematorium” met de daarin opgenomen 
      wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 
2    Het bestemmingsplan “Ter Borch, crematorium” bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten  
      als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPcrematoriumTBEW-0401vaststellen; 
3    Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen; 

           Besluit raad: Na hoofdelijke stemming wordt met 3 stemmen tegen (leden Kloos, Vellinga en  
           Kraaijenbrink) en 19 stemmen voor (overige leden) conform het voorstel besloten. 
           Het college zegt de raad toe de communicatie met de bewoners in de wijk Ter Borch te zullen  
           verbeteren, ondermeer daar waar het de locatie van de supermarkt en de uitkomsten van het  
           verkeersonderzoek betreft. Verder zegt zij de raad toe verkeerstellingen in de wijk te houden en  
           de grondverkooptransactie mbt het crematorium vertrouwelijk voor hem ter inzage te leggen.  
 
9. Vaststelling bestemmingsplan “rotonde N386 en nieuwbouw SV Tynaarlo” in coördinatie met 

omgevingsvergunning voor de aanleg van de rotonde. 
          Gevraagd besluit: 
          1.Vast te stellen de Nota “zienswijzen coördinatieregeling bestemmingsplan en 

omgevingsvergunning aanleg rotonde Tynaarlo en bestemmingsplan vervanging kleed- en 
kantinegebouw SV Tynaarlo te Tynaarlo” en de twee ingediende zienswijzen ongegrond te 
verklaren; 

          2.Vast te stellen het bestemmingsplan “Rotonde N386 en nieuwbouw SV Tynaarlo” met 
identificatienummer NL.IMRO.1730.BPTynrotondeN386sv-0401, in overeenstemming met het 
ontwerp zoals dat vanaf 9 oktober 2015 tot en met 19 november 2015 ter inzage heeft gelegen. 

          3.Te verklaren, dat het bestemmingsplan mede worden vastgesteld ten behoeve van de aanleg of 
wijziging van wegen als bedoeld in bijlage I onder punt 3.4 van de Crisis- en herstelwet. 

          4.Te bepalen, dat geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke 
ordening wordt vastgesteld. Dit aangezien geen sprake is van een bouwplan waarvoor dat 
noodzakelijk is; 

          5.Burgemeester en wethouders uit te nodigen om de omgevingsvergunning, onderdeel “vellen of 
doen vellen van houtopstand” te verlenen. Ook de omgevingsvergunning wordt mede verleend  
ten behoeve van de aanleg of wijziging van wegen als bedoeld in bijlage I onder punt 3.4 van de 
Crisis- en herstelwet. 

          Besluit raad: Het voorstel wordt met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen (leden fractie  
          Leefbaar Tynaarlo) aangenomen. Het college zegt toe de aangegeven verkeerstellingen nader te 
          zullen analyseren. 
 
10. Vaststelling Beheersverordening Paterswoldsemeer 
          Gevraagd besluit: 
          1. Vast te stellen de Nota “zienswijzen en overleg inzake het ontwerp van de Beheersverordening  
              Paterswoldsemeer”; 

2. Vast te stellen de “Beheersverordening Paterswoldsemeer”, nader gewijzigd en aangevuld   
    zoals in onderdeel 3 (wijzigingsvoorstellen 1 tot en met 7) van de Nota “zienswijze en overleg  
    inzake het ontwerp van de Beheersverordening Paterswoldsemeer” is aangegeven. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten    
 
11. Ontwikkelingen rond het Zuidlaardermeer 
          Gevraagd besluit: 
          1. Kennis te nemen van het projectplan ‘Opwaardering watergerichte toeristisch-recreatieve  
              infrastructuur’. 

   2. De gemeenschappelijke regeling ‘Samenwerking Zuidlaardermeer gemeenten’ op te heffen,  
       onder de volgende voorwaarden:  
       a. Tweederde van de gemeenten besluit tot opheffing.  
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       b. Het gemeenschappelijk orgaan stelt een regeling vast omtrent de gevolgen van de opheffing,  
          welke goedkeuring heeft van Gedeputeerde Staten. 

          Besluit raad: Behandeling van dit agendapunt wordt verdaagd naar de vergadering van 2  
          februari 2016. 
 
12. Informatie uit het college:  

Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten. 
 

13. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6  januari 2016)  
Gevraagd besluit: De lijst met ingekomen stukken vaststellen. 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten 
 

14. Gemeenschappelijke regelingen (ter inzage)  
          Groningen Airport Eelde: Agenda en bijbehorende stukken voor de Aandeelhouders vergadering             
          d.d. 17 december 2015. 
          Besluit raad: Behandeling van dit agendapunt wordt verdaagd naar de vergadering van 2  
          februari 2016. 
 
15. Stukken in de leesmap ter kennisneming (ter inzage) 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 

 
16. Sluiting 
De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 23.25  uur.  
 
                  
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 2 februari 
2016 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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