
Agenda gemeenteraad

Raadsvergadering van: 22 november 2022
Locatie: raadszaal gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1, Vries
Aanvang: 20:00 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 11 oktober en 8 november 2022 en kennisnemen van motie-

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

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

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 29 september t/m 9 november  2022
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 3 november 2022)   
8.   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.
9.    Vaststelling bestemmingsplan Semsweg 5 De Groeve
       Voorstel: 
       De raad besluit het bestemmingsplan Semsweg 5 te De Groeve ongewijzigd vast te stellen.
10.  Wijzigen samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie
       Voorstel: 
       De heer R. Aeilkema (Tynaarlo Nu) benoemen als plv. lid van de raadswerkgroep Omgevingsvisie.
_________________________________________________________________________________________

BESPREEKBLOK

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

https://raad.tynaarlo.nl/


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’.  

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.   

 14. Sluiting 23:00 uur
_______________________________________________________________________________________
De voorzitter van de raad

drs. M.J.F.J. Thijsen

Zaaknummer: 1369336


