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Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 2 februari 2016, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), L.S. Magnin, R.R.M. Zuiker 
(GL), 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), 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: dhr. J. Weering (GB) 
 
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  

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 19 januari 2016 en vaststellen van 
de digitale Lange Termijn Agenda  
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld; bij agendapunt 8 worden de 3 leden van de fractie 
van GroenLinks 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 Jennekens (gekapte 
kastanjeboom in Yde) en Zuiker (stand van zaken transformatieplan Kunst & Cultuur en 
maatregelen tegen export van paarden vanaf paardenmarkten) Deze vragen leiden niet tot 
toezeggingen van de zijde van het college.  

 
5. Spreekrecht 
          Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  

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

Agendapunt komt te vervallen.  
 

7. Ontwikkelingen rond het Zuidlaardermeer (overgekomen van de raad van 19 januari 2016) 
          Gevraagd besluit: 
          1.  Kennisnemen van het projectplan ‘Opwaardering watergerichte toeristisch-recreatieve  
               infrastructuur’. 

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

          Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fractie van GroenLinks een motie ingediend met als  
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          strekking het college op te dragen om de toegekende subsidie voorwaardelijk te maken en alle 
          toekomstige plannen voor  activiteiten in het Zuidlaardermeer aan een voortoets te onderwerpen.            
          De motie wordt met 3 stemmen voor (leden fractie GroenLinks) en 19 stemmen tegen (overige  
          leden) verworpen.  
          Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen (leden fracties GroenLinks en  
          ChristenUnie) aangenomen.  
  
8. Voortgang  verkoop locatie Koops en (her)inrichting openbare ruimte Eelde  
          Gevraagd besluit:  

1  Instemmen met ontkoppeling van de verkoop van de locatie Koops aan twee partijen; 
2  Kennisnemen van de voorgenomen verkoop van de ‘achterzijde’ van de locatie Koops aan 

Supravast   
    (NWV/Jumbo) op basis van de met hun gemaakte en ondertekende procesafspraken; 
3  Kennisnemen van het voornemen de ‘voorzijde’ van de garage te slopen; 
4  Instemmen met het beschikbaar stellen van €  69.067,--; 
5  Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging. 

          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 
 
9. Groningen Airport Eelde: stukken Aandeelhouders vergadering d.d. 17 december 2015 en brief 

college aan gemeenteraad d.d. 5 januari 2016 m.b.t. strategische verkenning toekomstvisie GAE  
(Op verzoek van de fractie van GroenLinks geagendeerd) 

          Gevraagd besluit: Een strategische verkenning voor GAE die door de aandeelhouders betaald  
          wordt afwijzen. 
           Besluit raad: Op het voorstel wordt door de fracties van GroenLinks en Leefbaar Tynaarlo een  
           motie ingediend met als strekking het college op te dragen om de optie om de aandelen in GAE  
           van de hand te kunnen doen te onderzoeken, inzichtelijk te maken welke risico’s vermeden  
           worden als Tynaarlo geen aandeelhouder meer is en de raad hierover binnen 2 maanden te  
           rapporteren. De motie wordt met 16 stemmen voor en 6 tegen (fracties CU, GB, CDA en dhr. Van  
           Heukelum) aangenomen. 
  
10. Brief college d.d. 17 december 2015; reactie op motie Experiment Participatiewet  

(Op verzoek van de fractie van GroenLinks geagendeerd) 
          Gevraagd besluit: Constateren dat de motie “Experiment Participatiewet” uitvoerbaar is en het  
          college deze niet naast zich neer kan leggen.                                                      
           Besluit raad: Het voorstel wordt met 9 stemmen voor (fracties GL, LT, GB en CU) en 13 tegen  
           (overige fracties) verworpen. Naar aanleiding van de behandeling zegt het college toe uitvoering  
           aan de motie te willen geven zodra de AmvB op grond van  de Participatiewet van kracht is en  
           zegt toe hierover met de gemeente Assen en de ISD in gesprek te gaan.   
 
11. Tarragrond; herhaalde toezeggingen college aan gemeenteraad  

(op verzoek van de fractie van de VVD geagendeerd) 
Voorstel raad: Bespreken of er vervolgstappen gezet moeten worden en zo ja welke 
Besluit raad: naar aanleiding van de gevoerde discussie besluit de raad om een desk study  
Uit te laten voeren door een onafhankelijke 3e partij waarbij college en gemeenteraad tezamen de 
opdracht tot daarvoor formuleren. 
  

12. Voorbereidingsbesluit centrumplan Eelde 
          Gevraagd besluit:       

a. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de percelen Hoofdweg 63 t/m 
                87 (oneven) en Stoffer Holtjerweg 1 te Eelde. De percelen zijn kadastraal bekend gemeente 
                Eelde, sectie D nummers 4548, 4549, 2593, 4434, 2233, 2454, 2453, 4557, 3075, 3584, 
                4550, 4432, 4994, 4407, 4408, 3350, 1835, 1166, 1267, 3075, 4433 en 3214. 

b.  Aan het voorbereidingsbesluit genoemd onder a de volgende voorschriften te verbinden: 
   Artikel 1. 
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   Het is verboden het gebruik van de in het besluit begrepen gronden of bouwwerken te  
   wijzigen. 
   Artikel 2. 
   Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
   verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kunnen  
   burgemeester en wethouders met omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 1  
   en wel voor: 
   1. Wijzigingen in het gebruik van gronden of bouwwerken, die in overeenstemming zijn 

met het bij raadsbesluit van 19 juni 2012 vastgestelde bestemmingsplan “Centrumplan 
Eelde”. Dit bestemmingsplan is op 24 december 2013 vernietigd door de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De daarin genoemde kaders bevatten 
echter voldoende aanknopingspunten voor de beoordeling of omgevingsvergunning kan 
worden verleend. 

   2.       In andere door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevallen; 
            c. Te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op 20 maart 2016. 
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.      
 
13. Informatie uit het college:  
          Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten. 

 
14. Ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 januari 2016)  

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

15. Gemeenschappelijke regelingen  
Geen stukken voor deze vergadering aangeleverd; agendapunt komt te vervallen. 
 

16. Stukken in de leesmap ter kennisneming 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de stukken in de leesmap. 
 

17. Sluiting 
 De voorzitter sluit vervolgens de openbare vergadering om 23.45  uur.  
 
                  
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 16 februari 
2016 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De griffier,                                                                                
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