
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 6 december 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), A. Idsingh (Tynaarlo Nu), H.P.
van der Poel (Tynaarlo Nu), G.J. Bijkerk (GroenLinks), W.J. Nieman (GroenLinks), A.M. Meerman (GroenLinks)
, T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA), G.F. Gerritsen (PvdA), J.H. Kamminga (VVD), G. Pieters (VVD), J. 
Smits (VVD, 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: C.E. Kardol (D66), R. Aeilkema (Tynaarlo Nu)

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: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 22 november   2022   en kennisnemen van de motie- en   
toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen van de 
motie- en toezeggingenlijsten.

4. Vragenrecht  
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht.

5. Mededelingen college  
Er worden geen mededelingen gedaan.

6. Informatie uit het college  
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 15 november 2022 en 22 november 2022
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 10 november 2022 tot 23 november 2022.

Besluit raad: De raad heeft kennisgenomen van de informatie.

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   17 november 2022  )  
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

8.    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).   
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’.  
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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: 
De volgende amendementen worden ingediend: 

2022.12 Gerritsen – Verordening adviescommissie
Oude tekst:

Artikel 5. 
Benoeming 
1. De leden en de plaatsvervangers kunnen voor een termijn van ten hoogste vier jaar worden benoemd.
2. Leden kunnen voor maximaal één extra termijn worden herbenoemd. 
3. De leden worden op eigen aanvraag ontslagen. Zij kunnen voorts door burgemeester en wethouders 
worden geschorst en ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende 
gronden.
4. Burgemeester en wethouders benoemen op grond van artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet de 
leden van de commissie nadat zij de commissie gevraagd heeft om een selectie en voordracht van 
kandidaatleden. Burgemeester en wethouders informeren de raad over de benoeming van nieuwe leden.

Nieuwe tekst:
Artikel 5. 
Benoeming 
1. De leden en de plaatsvervangers kunnen voor een termijn van ten hoogste vier jaar worden benoemd.
2. Leden kunnen voor maximaal één extra termijn worden herbenoemd. 
3. De leden worden op eigen aanvraag ontslagen. Zij kunnen voorts door burgemeester en wethouders 
worden geschorst en door de raad worden ontslagen wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere 
zwaarwegende gronden. 
4. De raad benoemt de leden van de commissie, nadat hij de commissie gevraagd heeft om een selectie en 
voordracht van kandidaatleden. 

2022.13 Franke – omgevingswet
De tekst te wijzigen in; 

Bijlage-1-Notitie-adviesrecht-raad-en-participatie-onder-de-Omgevingswet 
Oude tekst in notitie
Artikel 4.4 alinea 3 Inzageperiode 
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. Zelfs dan zal de wettelijke beslistermijn niet worden gehaald. De behandelend ambtenaar van 
het team Publiekszaken en Advies stelt daarom een besluit op ter opschorting van de beslistermijn met 6 
weken (maximale wettelijke verlenging). Dit besluit wordt gepubliceerd en de aanvrager wordt hierover 
schriftelijk geïnformeerd. We stellen voor dat een vast punt aan de raadsagenda wordt toegevoegd voor het 
nemen van adviesbesluiten.

Nieuwe tekst
Artikel 4.4 alinea 3;
Mocht één van de raadsleden het punt willen bespreken dan wordt het dossier ter opiniërende 
behandeling als T-stuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. Zelfs dan zal de 
wettelijke beslistermijn niet worden gehaald. De behandelend ambtenaar van het team Publiekszaken en 
Advies stelt een besluit op ter opschorting van de beslistermijn met 6 weken (maximale wettelijke 
verlenging). Dit besluit wordt gepubliceerd en de aanvrager wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. We 
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stellen voor dat een vast punt aan de raadsagenda wordt toegevoegd voor het nemen van adviesbesluiten.

2022.14 Van Os – Aanscherping notitie   adviesrecht-raad-en-participatie-onder-de-Omgevingswet  
Oude tekst in notitie: 
Artikel 4.4 Inzageperiode voor de raad 
Nadat de hiervoor genoemde stukken zijn verzonden aan de Griffie, liggen deze vervolgens gedurende één 
week (vijf werkdagen) ter inzage voor de raadsleden. Aan het eind van de periode neemt de behandelend 
ambtenaar (medewerker Publiekszaken en Advies) contact op met de Griffie om na te gaan of de 
gemeenteraad het voorstel in een raadsvergadering geagendeerd wil hebben.’’
…..
“Over kansrijke initiatieven neemt het college een principebesluit. Dat is het moment dat er meer zekerheid is
dat het initiatief daadwerkelijk tot een vergunningaanvraag leidt en er beoordeeld is dat het om een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit gaat alsook om een adviesplichtige activiteit. Het principebesluit van 
het college over een initiatief is daarom een goed moment om de raad voor te informeren. Dat gebeurt door 
deze initiatieven met een korte omschrijving op een dynamische lijst te 6 plaatsen”

Nieuwe tekst (wijzigingen in vet):
Artikel 4.4 Inzageperiode voor de raad 
Nadat de hiervoor genoemde stukken zijn verzonden aan de Griffie, liggen deze vervolgens gedurende één 
week (vijf werkdagen), na verzending van een digitale kopie middels een geprioriteerde mail aan 
raadsleden en steunfractie, ter inzage voor alle beëdigde leden. Aan het eind van de periode neemt de 
behandelend ambtenaar (medewerker Publiekszaken en Advies) contact op met de Griffie om na te gaan of 
een gemeenteraadslid het voorstel in een raadsvergadering geagendeerd wil hebben. Eventuele vragen 
van raadsleden of beëdigde steunfractie leden aangaande deze stukken worden binnen 2 werkdagen 
beantwoord.”
…..
Over kansrijke initiatieven neemt het college een principebesluit. Dat is het moment dat er meer zekerheid is 
dat het initiatief daadwerkelijk tot een vergunningaanvraag leidt en er beoordeeld is dat het om een 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit gaat alsook om een adviesplichtige activiteit. Het principebesluit van 
het college over een initiatief is daarom een goed moment om de raad voor te informeren. Dat gebeurt door 
deze initiatieven met een korte omschrijving op een vertrouwelijke dynamische lijst te plaatsen. Eventuele 
vragen over initiatieven op deze lijst dienen dan ook als vertrouwelijk afgehandeld te worden.”

2022.15 Van Os – Evaluatie aanpak (  Notitie-adviesrecht-raad-en-participatie-onder-de-Omgevingswet)  
Oude tekst:
Artikel 5.1 Inleiding. De Omgevingswet wijst in artikel 16.15a de gemeenteraad aan als adviseur. Om van het
adviesrecht gebruik te kunnen maken dient de gemeenteraad zelf gevallen aan te wijzen waarin zij van dat 
recht gebruik wenst te maken. Het moet daarbij gaan om zogenaamde buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten. Het betreft dus activiteiten, ontwikkelingen waarin het omgevingsplan zelf (nog) 
niet voorziet. Hoe meer ruimte het omgevingsplan biedt, des te minder aanvragen er voor buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten te verwachten zijn. Die keuzes kunnen later worden gemaakt in de periode vanaf 
2023.

Nieuwe tekst (wijzigingen in vet):
Artikel 5.1 Inleiding. De Omgevingswet wijst in artikel 16.15a de gemeenteraad aan als adviseur. Om van het
adviesrecht gebruik te kunnen maken dient de gemeenteraad zelf gevallen aan te wijzen waarin zij van dat 
recht gebruik wenst te maken. Het moet daarbij gaan om zogenaamde buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten. Het betreft dus activiteiten, ontwikkelingen waarin het omgevingsplan zelf (nog) 
niet voorziet. Hoe meer ruimte het omgevingsplan biedt, des te minder aanvragen er voor buitenplanse 
omgevingsplanactiviteiten te verwachten zijn. Die keuzes kunnen later worden gemaakt in de periode vanaf 
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2023 waarbij de uitkomsten van de evaluatie naar de voorgestelde aanpak uit deze notitie 
‘Adviesrecht raad en verplichte participatie onder de Omgevingswet’ worden betrokken.

2022.12 Gerritsen: het amendement wordt unaniem aangenomen.
2022.13 Franke: het amendement wordt unaniem aangenomen.
2022.14 Van Os: het amendement wordt unaniem aangenomen.
2022.15 Van Os: het amendement wordt unaniem aangenomen.

Stemverklaringen (te raadplegen in de videotulen op raad.tynaarlo.nl):
De heer Middendorp geeft een stemverklaring.  
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen

9.   Het controleprotocol 2022
      Voorstel:
      1. Het controleprotocol 2022 vaststellen;
      2. Het normenkader voor 2022 vaststellen. 

Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

10. Vaststelling bestemmingsplan Zuidlaren, Veldakkerslaan naast 4
      Voorstel:  
      De raad besluit de formele procedure te starten door het bestemmingsplan ‘Zuidlaren, Veldakkerslaan naast

      4’ als ontwerp gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
Besluit raad: 

  Stemverklaringen (te raadplegen in de videotulen op raad.tynaarlo.nl): 
  De heer Franke, de heer Pieters en de heer Van Os geven een stemverklaring. 
  Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

11.  Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 12 en 13
 Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspraakrecht.

12.  Gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP)
       Voorstel:
       1. Bijgaand gemeentelijk Water- en Rioleringsplan 2023-2027 (GWRP) vast te stellen.
       2. In te stemmen met het voorgestelde kostendekkingsplan voor de periode 2023-2027.

Besluit raad: het voorstel wordt voor besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 
20 december 2022.

13.  Huisvestingsprogramma en -overzicht 2023
       Voorstel:
       Een krediet beschikbaar te stellen van € 539.689 voor de uitbreiding van CKC het Stroomdal en voor de   
       dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten met ingang van 2024 een structureel budget van 
       € 16.865 op te nemen in de begroting.

Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen.

14.  Motie vreemd aan de agenda - Energiecompensatie Verenigingen, Cultuurinstellingen en Maatschappelijke 
       Voorzieningen
       Het college te verzoeken deze aanvullende financiële middelen in te zetten voor steun aan   
       maatschappelijke voorzieningen, verenigingen en cultuurinstellingen die geconfronteerd worden met  
       sterk gestegen energieprijzen.

Besluit raad: 
  Stemverklaringen (te raadplegen in de videotulen op raad.tynaarlo.nl): 
  De heer Van den Born, de heer Van Gelder, de heer Franke, de heer Van Os, de heer Dijkstra, 

                                gemeente Tynaarlo         pagina 4 van 5



  de heer Smits, Mevrouw Bijkerk geven een stemverklaring. 

De motie wordt unaniem aangenomen.

15.  Sluiting
       De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21:36 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 20 december 2022

De voorzitter, De griffier,
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