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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 5 juni 2018, 20.00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 

 
 
Aanwezig: De leden de dames: H. Wiersema (CDA), A. Lubbers (PvdA), C.E. Kardol (D66), S. Veenstra 
(GL), N. Hofstra (VVD) evenals de heren G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), J.J. Vellinga 
(LT), T.A.H. Dijkstra (PvdA), J. van den Boogaard (D66), K. Kuipers (GL), C.H. Kloos (LT), F. Haisma 
(CDA), P. van Es (GB), K.H. Knot (CDA),  E.B.A. Hageman (VVD), M.A. Ririhena (GL), A.W.C. 
Wouterson (LT) H.J. Franke (LT) en H.W.A. van Os (D66).  
 
Afwezig (met kennisgeving):  W.K.N. van der Meij (GL) en H. v.d. Born (CU) 
 
Tevens aanwezig: de wethouders, de heren H. de Graaf (CU)/  P. Vemer (D66), J.H. Lammers (CDA), 
R.A. Kraaijenbrink (LT), mevrouw O. Gopal (GL). 
 
Voorzitter            : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
Plv. griffier : 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, de kijkers via internet, ambtelijke  
          ondersteuning, insprekers en de belangstellenden op de publieke tribune welkom.  
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 22 mei  2018 en kennisnemen van de digitale LTA 
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.   
 

4. Vragenrecht raadsleden 
Van het vragenrecht heeft gebruik gemaakt de heer G.Pieters met een vraag over zonnepanelen 
in de gemeente en met name in agrarische gebieden en op Groningen Airport Eelde. De vragen 
worden beantwoord door de wethouder en leiden niet tot toezeggingen. 
 

5. Mededelingen college 
Van de geboden gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.  
 

6.        Informatie uit het college 
            a. Besluitenlijst college burgemeester en wethouders van 8 mei 2018 

  b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 26 april 2018 t/m 8 mei 2018 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   

 De heer Dijkstra geeft aan dat hij het jaarverslag informatievoorziening voor leken onbegrijpelijk 
geformuleerd vindt. De burgemeester zegt de samenvatting van dit jaarverslag begrijpelijker 
geformuleerd zal toesturen aan de raad. 
 

7.       Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 
Er zijn geen stukken ter kennisgeving.   
 

8        Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 17 mei 2018)  
 Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel besloten.   
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De burgemeester zegt toe dat de fractie van de PvdA binnen 3 weken een reactie zal ontvangen 
waarin wordt aangegeven waarom nog geen lijst met slapende bouwvergunningen is 
toegezonden.  
  

9.       Stukken in de leesmap 
Besluit raad: Zonder hoofdelijke stemming wordt kennisgenomen van de ter inzage liggende 
stukken. 
 

10.  Vaststelling beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch 
 Het college zegt toe met een notitie te komen over de handhaving van de geldende RO regels 

van Businesspark Ter Borch.  
 Besluit raad: Op het voorstel wordt een aangepast amendement ingediend door de fracties 

Leefbaar Tynaarlo, GroenLinks, D66, CDA en CU waarin de tekst van het beeldkwaliteitsplan, 
pag 28 Hoofdstuk 4. Reclame-uitingen, onder kopje Zuil, derde bullet wordt vervangen door: 
Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone-snelweg programma’ is één reclamemast 
toegestaan met een bouwhoogte van maximaal 27,5 m en met een reclamebord in 
driehoeksverband van 10 m breed en 7 m hoog. De uitstraling van de zuil dient aan te sluiten bij 
de hoge kwaliteit van Business Park Ter Borch. De naam van het businesspark zal te zien zijn 
boven deze reclameborden. Op de reclameborden zijn uitsluitend reclame-uitingen mogelijk van 
bedrijven die op het Business Park Ter Borch zijn gevestigd. De reclameborden mogen alleen 
bescheiden aangelicht worden, zogenaamde digiborden of ledschermen zijn niet toegestaan.  

          Dit amendement wordt met 6  stemmen tegen (leden fractie VVD en Gemeentebelangen) en  
          15 stemmen voor aangenomen. De heer Kuipers (GL) geeft in een stemverklaring aan dat de 

fractie van Groen Links geacht moet worden tegen de plaatsing van de mast te zijn. In een 
stemverklaring geeft de heer Pieters (VVD) aan dat de fractie van de VVD tegen stemt omdat het 
amendement is aangenomen. 
 

11  Sluiting    20.50 uur 
 

 
 
_________________________________________________________________________ 

       
         
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 5 juni 2018 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter,                                        De plv. griffier,                                                                                         
 
 
 
  
M.J.F.J. Thijsen                                    B. Slofstra 
 
 
 
 

 


