
 
 
 Agenda gemeenteraad 

 
 

 

Raadsvergadering van: 8 juni 2021 
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries 
Aanvang: 19:00 uur 

 
Aan de leden van de raad, 
 
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad. 
De stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op https://raad.tynaarlo.nl. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESLUITBLOK 
 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 25 mei 2021 en kennisnemen van motie- en 

toezeggingenlijsten 
4. Vragenrecht raadsleden 
5. Mededelingen college 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 18 mei 2021 en 25 mei 2021 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 12 mei t/m 26 mei 2021 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 20 mei 2021) 
8. Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe       
     De raad besluit in te stemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0. RES-regio Drenthe. 

9.   Verkeersonderzoek Zuidlaren, varianten studie Rondweg 

      Voorstel: 

      1. Kennis te nemen van het verkeerskundig onderzoeksrapport: Verkeersonderzoek en –advies centrum  
          Zuidlaren 30 maart 2021; 
      2. Nader onderzoek te doen naar de maatschappelijke en ruimtelijke effecten van een rondweg; 
      3. Op basis van het onderzoeksrapport de lange variant van de rondweg niet nader te onderzoeken 
      4. De rondweg niet over de achterzijde van het PBH-terrein te laten gaan en de ruimte reservering in het      
          raadsbesluit onder punt 4.3 van 3 december 2019  los te laten; 
      5. De aansluiting van de Voorkampen op de Annerweg, de Ekkelkamp en de Laarweg, stedenbouwkundig  
          en verkeerskundig verder uit te werken; 
      6. Voor het onderzoek en de nadere uitwerking, beslispunt 2 en 4, de kosten van € 50.000,-- te dekken  
          binnen de Argi en in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging  
10.  Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021 
       Voorstel:  
       Vast te stellen de Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021 
11.  Verordening Starterslening Tynaarlo 2021 
       Voorstel: 

1. Vast te stellen de Verordening Starterslening Tynaarlo 2021 
2. De pilot startersleningen 2013 in te zetten als revolverend fonds. 

12. Geactualiseerde grondexploitaties per 1 januari 2021 
      Voorstel:       
       1. De grondexploitaties per 1 januari 2021 van de volgende projecten vast te stellen: - Ter Borch -  
            Zuidoevers - Groote Veen - Vries Zuid - Bedrijventerrein Vriezerbrug - Businesspark Ter Borch  
       2. Kennis te nemen van de rapportage op hoofdlijnen van de geactualiseerde grondexploitaties  
           per 1 januari 2021; 
13. Aangehouden motie – opvang vluchtelingen 
      Verzoekt het college: 

 Te inventariseren waar in de gemeente terreinen liggen die geschikt zijn te maken voor de oprichting 

van een opvangcentrum voor maximaal 500 vluchtelingen en tegen welke kosten, 

 De gemeenteraad hierover te informeren. 

 

https://raad.tynaarlo.nl/


 
 
 

 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
14.  Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10, 11, 12, 13 en 15 t/m 21 
15.  Reactie college ‘Parkeerplaatsen nabij Raadhuisplein 1 Vries’ op verzoek van de fractie CDA  
16.  Motie vreemd aan de agenda – abortuskliniek 
       Verzoekt het college: dit te bespreken met de burgemeester van Groningen zodat aan deze   
       demonstraties/intimidaties nabij de abortuskliniek een eind komt. 
17. Herinrichting Hoofdweg Eelde 
      Voorstel: 

1. De functie van de Hoofdweg in Eelde als gebiedsontsluitingsweg in stand te houden; 

2. De maximum snelheid terug te brengen naar 30km/uur; 

Hiervoor een passende wegrichting te laten ontwerpen 
18. Ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde – Appartementen centrum’ 
      Voorstel: 

 1. Het ontwerp bestemmingsplan ‘Eelde Appartementen centrum’ en het ontwerp wijziging  
     beeldkwaliteitsplan ‘Centrum Eelde: uitwerking locatie Doedens/Koops’ ter inzage te leggen. 

      2. Samen met inwoners een nieuw beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de toekomstige ontwikkelingen in    
          het centrum van Eelde. 
19. Variantenkeuze Doorfietsroute Vriezerbrug 
       Voorstel:        
       1. De "doorfietsroute" over de Oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal te laten lopen en de oversteek  
           met de N386 ongelijkvloers uit te voeren door de aanleg van een tunnel.  
       2.  
       A. Een economisch krediet van € 95.365 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de variant over de     
           oostelijke kade van het Noord-Willemskanaal; 
       B. Dit dekken voor een bedrag van € 47.682 uit BDU-subsidie; 
       C. De structurele kapitaalslasten van de resterende bijdrage van €47.682 ten bedrage van €1.550 te     
           dekken binnen hoofdstuk 2 "Onderhoud wegen". 
       3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging  
20. Stedenbouwkundig Programma van Eisen woningbouwontwikkeling Zuidlaren (PBH) 
       Voorstel: 

1 In te stemmen met het bijgevoegde Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
2 In te stemmen met het verstrekken van een voorbereidingskrediet “woningbouwontwikkeling PBH” van 

€ 1,6 miljoen, te dekken vanuit de ARGI 
3 Kennis te nemen van de vertrouwelijke verkennende grex 

21.  Investeringsverzoek Groningen Airport Eelde (GAE) 
       Voorstel: 
       De raad besluit het standpunt in te nemen dat hij de luchthaven en het behoud ervan belangrijk vindt en om     
       die reden 

1. GAE € 46.965,- (4% van € 1.174.118,-) toe te kennen als overbruggingsfinanciering voor de jaren 2021 
en 2022; 

2. de Nedab-subsidie voor 2023 ad € 120.000 (4% van € 3.000.000) in 2022 betaalbaar te stellen als 
voorschot; 

3. een extra krediet van € 20.000,- (4% van € 500.000,-) toe te kennen voor de realisatie van de 
brandweerkazerne;  

             de bedragen uit besluitpunten 1, 2 en 3 te dekken uit de op 11 juli 2017 gecreëerde      
             bestemmingsreserve van € 1,84 miljoen voor GAE. 
22.  Sluiting         23:00 uur 
_______________________________________________________________________________________ 
De voorzitter van de raad 
 



 
 
 

 

 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen 
 
 
 
 
 
Zaaknummer 1144084 
 


