
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 22 november 2022, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.

Aanwezig: H.T.M. Elzerman (Leefbaar Tynaarlo), H.J. Franke (Leefbaar Tynaarlo), C.H. Kloos (Leefbaar 
Tynaarlo), A.M. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo), J. Weering (Leefbaar Tynaarlo), R. Aeilkema (Tynaarlo Nu), 
A. Idsingh (Tynaarlo Nu), H.P. van der Poel (Tynaarlo Nu), G.J. Bijkerk (GroenLinks), W.J. Nieman 
(GroenLinks), A.M. Meerman (GroenLinks) , A. Lubbers (PvdA), G.F. Gerritsen (PvdA), J.H. Kamminga (VVD), 
G. Pieters (VVD), J. Smits (VVD), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), C.I. Stradmeijer (D66), 
J. van Gelder (Gemeentebelangen), H.L. Middendorp (CDA) en H. van den Born (ChristenUnie)

Afwezig: T.A.H. Dijkstra (PvdA)

Tevens aanwezig: de wethouders J.J. Vellinga, M.A. Ririhena, J.W.S. Peters en J.E. de Graaf.

Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
Griffier : R.J. Puite

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige leden, 
collegeleden, ambtelijke ondersteuning en de kijkers via internet welkom.

2. Vaststellen van de agenda  
Besluit raad: Mevrouw Kamminga geeft aan de motie vreemd aan de agenda ‘Bescherm 
onze inwoners tegen de wolf’ in te willen trekken. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 11 oktober en   8 november 2022   en kennisnemen van de   
motie- en toezeggingenlijsten
Besluit raad: de besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijsten worden 
ter kennisgeving aangenomen.

4. Vragenrecht  
De heer Smits maakt gebruik van het vraagrecht. Hij heeft een vraag over het rapport ‘Samen voor de 
publieke zaak’ van de Noordelijke Rekenkamer (NRK). Dit is actueel omdat het rapport aankomende week 
besproken wordt in de Provinciale Staten Drenthe. Op pagina 27/28 leest de heer Smits dat de Provincie 
Drenthe ondersteuning heeft aangeboden bij het uitvoeren van ruimtelijke procedures inzake Groningen 
Airport Eelde (GAE) om zo te voorkomen dat er vertraging zou kunnen ontstaan bij de besluitvorming over 
de bestemmingsplannen. De heer Smits vraagt of het college zich herkent in de tekst zoals weergegeven 
op pagina 27/28 van het rapport. Wethouder Vellinga geeft aan dat bij het college bekend is dat de 
provincie ondersteuning kan bieden bij grote plannen. Op dit moment is het nog te vroeg om hierop een 
beroep te doen omdat onder andere nog niet bekend is wat de capaciteitsbehoefte is en of we daaraan zelf 
kunnen voldoen. Mocht er meer bekend zijn en er behoefte is aan capaciteit, dan zal Tynaarlo zeker gebruik
maken van het aanbod. De heer Smits vraagt of de wethouder het met hem eens is dat Tynaarlo in het 
rapport over bestuurlijke samenwerking er slecht op staat. Was het niet beter geweest om een inhoudelijke 
reactie te geven aan de provincie dan geen reactie? Dat is wethouder Vellinga met de heer Smits eens. Hij 
kan – door de wisseling in colleges – niet achterhalen hoe het proces is verlopen maar zegt waarde te 
hechten aan de goede verstandhouding met de provincie en zich hiervoor in te zetten. 

5. Mededelingen college  
Wethouder Vellinga doet namens het college de mededeling dat de berichtgeving van de pers van de 
afgelopen week over GAE niet accuraat is. Het college is met elkaar in gesprek over de actuele 
ontwikkelingen en komt uiterlijk begin februari 2023 met een brief of voorstel naar de raad. De heer Van Os 
verzoekt om aandacht te hebben voor afstemming en timing ten opzichte van de behandeling van de 
omgevingsvisie in de raad omdat ook in de omgevingsvisie gesproken wordt over GAE. 

6. Informatie uit het college  
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a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 4, 11, 25  oktober 2022 en 1 en 8 
november

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 29 september 2022 tot 9 november 2022.
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.

7. Toepassing coördinatieregeling bouwplan Brinksteeg 2 te Zeijen  
       Voorstel: 
       De raad besluit om op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, dan wel de per 1-1-2023 te    
       wijzigen Afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht, de coördinatieregeling van toepassing te verklaren op   
       de voorbereiding en bekendmaking van de benodigde besluiten ten behoeve van de realisatie van twee 
       woningen op het perceel Brinksteeg 2 te Zeijen.

Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

9.    Vaststelling bestemmingsplan Semsweg 5 De Groeve
       Voorstel: 
       De raad besluit het bestemmingsplan Semsweg 5 te De Groeve ongewijzigd vast te stellen.
       Besluit raad:

De heer Weering legt een stemverklaring af: De fractie Leefbaar Tynaarlo zal voor het voorstel stemmen
maar vraagt aandacht voor de geluidsnorm. Het akoestisch onderzoek verkeerslawaai wijst uit dat de
geluidsbelasting hoog is en het maximaal aanvaardbare benaderd. De fractie Leefbaar Tynaarlo wil 
meegeven dat instemming met dit voorstel geen vrijbrief betekent voor alle komende bestemmingsplannen 
met betrekking tot verkeerslawaai. 

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

10.  Wijzigen samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie
       Voorstel: 

De heer R. Aeilkema (Tynaarlo Nu) benoemen als plv. lid van de raadswerkgroep Omgevingsvisie.
Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

11. Inspreken inwoners*
       *betreft inspraak voor agendapunt 8, 9, 12 en 13.

Er hebben zich geen insprekers gemeld. 

12.  Motie vreemd aan de agenda – Bescherm onze inwoners tegen de wolf
       1. Er bij het Rijk op aan te dringen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers op te 
           pakken;
       2. Deze overheden op te roepen om, ter bescherming van de inwoners van de gemeente Tynaarlo en de 
           inwoners van Drenthe, de wolf uit Drenthe te weren;
       3. Hiervoor bestaande internationale verdragen en andere wet- en regelgeving, waaronder artikel 16 van de

           EU-Habitatrichtlijn (EU-richtlijn 92/43/EEG) ruim toe te passen en uit te voeren.
Besluit raad: de motie wordt door indiener ingetrokken. 

13.  De basis op orde voor de Omgevingswet 
       Voorstel:

1. In te stemmen met de werkwijze adviesrecht van de raad bij het verlenen van omgevingsvergunningen 
in afwijking van het omgevingsplan, zoals beschreven in bijgaande notitie ‘Adviesrecht van de raad en 
verplichte participatie’. 

2. Bijgaande ‘Lijst van adviesplichtige buitenplanse omgevingsplanactiviteiten’ vast te stellen.  
3. Alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten aan te wijzen als gevallen waarin participatie van en 

overleg met derden verplicht is (artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet).   
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4. Een besluit te nemen om een aantal taken van de gemeenteraad aan het college te delegeren, verband
houdend met het Omgevingsplan, zoals beschreven in bijgaand document ‘Delegatiebesluit ex artikel 
2.8 Omgevingswet’.  

5. Bijgaande ‘Verordening adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Tynaarlo’ vast te stellen. 
6. Bijgaande ‘Erfgoedverordening Tynaarlo’ vast te stellen. 
7. Bijgaande ‘Verordening nadeelcompensatie gemeente Tynaarlo’ vast te stellen.   

Besluit raad:
Toezegging: 
Onder punt 4.4 (Inzageperiode van de raad) van bijlage 1 Notitie adviesrecht raad en participatie onder de 
Omgevingswet’ staat: ‘Mocht één van de raadsleden het punt willen bespreken dan wordt het dossier direct 
besluitvormend geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering, zonder tussenstap van opiniërende 
bespreking.’ Wethouder Vellinga zegt toe dat met deze zinsnede bedoeld wordt dat het voorstel als tijdstuk 
(T-stuk) in de raad behandeld wordt en dat er dan ruimte is om het stuk in twee termijnen opiniërend te 
bespreken waarna in dezelfde vergadering een besluit moet worden genomen. 

Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 december 2022. 

18. Sluiting  
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21.27 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 6 december 2022

De voorzitter, De griffier,
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