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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 21 maart 2023, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: H.T.M. Elzerman (Leefbaar Tynaarlo), H. van Gestel (Leefbaar Tynaarlo), R. Rutgers (Leefbaar 
Tynaarlo), A.M. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo), J. Weering (Leefbaar Tynaarlo), R. Aeilkema (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), 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: A. Idsingh (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 heer Smits doet het ordevoorstel om agendapunt 13 extra Nedab bijdrage GAE van de agenda te halen.  
Hij stelt voor om eerst de antwoorden op de vragen van de fractie CDA (d.d. 17 maart 2023) af te wachten  
en daarna het onderwerp opnieuw te agenderen voor behandeling in de raad. Het ordevoorstel wordt  
aangenomen met 12 stemmen voor (VVD, TN, CDA, D66, PvdA) en de overige 10 stemmen tegen.  
 
De heer Van Os doet het ordevoorstel om agendapunt 17 ‘Brief van B&W over afhandeling motie versnellen  
gemeentelijk vastgoed’ van de agenda te halen om eerst de verschillende opties en technische  
opmerkingen te bespreken in de raadswerkgroep Duurzaamheid. Het ordevoorstel wordt unaniem 
aangenomen.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.   

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 14 februari 2023 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad:  
Naar aanleiding van de motielijst vraagt de heer Middendorp hoe het staat met de uitvoering van de motie  
‘Initiatievenloket Burgerkracht’. De voorzitter geeft aan dat bespreking hiervan terugkomt in het tweede deel  
van de raadsbijeenkomst Bedrijfsvoering op dinsdag 11 april a.s.  
De heer Middendorp merkt op dat de communicatie vanuit het college zorgelijk blijft. Nog steeds worden  
deadlines niet gehaald en ook geen tussenberichten gestuurd. De heer Middendorp vraagt hoe het staat  
met de toezegging van een plan over de communicatie. Toegezegd is dat dit in het eerste kwartaal gedeeld  
wordt met de raad. Wethouder Ririhena geeft aan hierop terug te komen naar de raad.  
De heer Pieters merkt op dat hij vanuit Schoolkring Zeijen een voorbeeld heeft dat de deadlines naar  
inwoners ook niet gehaald worden. Dan gaat het om afspraken naar aanleiding van het bezoek van de raad  
aan het dorp in het voorjaar 2022.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen van de  
motie- en toezeggingenlijst 

 
4. Vragenrecht 

De heer Elzerman stelt de volgende vragen over de corso opbouwplekken en het timmerdorp op terrein van 
Groningen Airport Eelde: Voor de wijk Rond de Wieken, kunt u garanderen dat zij per 1 april terecht kunnen 
op de locatie naast de brandweer kazerne in Eelde? Heeft u nog contact gehad met de directie van het 
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vliegveld over deze kwestie en zo ja, kan de corsowijk Hooiweg-zuid hier komend jaar toch nog blijven 
staan? Zijn er andere opties voor het geval het vliegveld niet tot een ander inzicht komt? Zijn de besturen 
van het bloemencorso en hooiweg-Zuid hier ook in meegenomen? Mocht Hooiweg-zuid niet terug komen 
op het vliegveld, bent u voornemens alles in het werk te stellen, deze wijk op een nieuwe plek te faciliteren 
met bv stroom/water/vervoer containers etc.? In aanvulling: Hetzelfde geldt overigens voor het veld waar de 
afgelopen jaren het timmerdorp in Eelde plaatsvond. Ook zij hebben te horen gekregen hier niet meer te 
mogen staan.  
Wethouder Vellinga beantwoordt de vragen; Nee, de gemeente kan niet garanderen dat zij op 1 april 
terecht kunnen op de locatie naast de brandweerkazerne. Dit is uiterlijk 1 mei maar waarschijnlijk eerder. 
Ja, er is contact geweest met de directie. In dat het gesprek is de suggestie gedaan om 1 plek te behouden 
maar dat bleek niet mogelijk. De gemeente is op zoek naar een alternatieve locatie en hierover is contact 
met het bestuur van het corso. Wethouder Vellinga zegt: ‘Wij zijn nog niet tot een definitieve plek kunnen 
komen die geschikt is. Het heeft onze aandacht’. Er is de hoop dat in de loop van de week meer duidelijk 
wordt. De gemeente voelt een verantwoordelijkheid en deze wordt ingevuld door mee te denken.  

 
5. Mededelingen college 

Er worden geen mededelingen gedaan.  
 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 7 februari 2023, 14 februari 2023, 21 
februari 2023 en 7 maart 2023 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 2 februari 2023 tot 8 maart 2023. 
Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 16 februari 2023) 

Besluit raad:  
De heer Middendorp verzoekt de antwoordbrief van het college over de centrumontwikkelingen Zuidlaren  
en Eelde (d.d. 7 maart, mozard 1425120) toe te voegen aan de agenda van de volgende raadsvergadering.  
Conform afspraak zal de fractie CDA zorgen voor een motivatie. Het heeft de voorkeur van de raad om  
middels een motie toe te werken naar besluitvorming ter afronding van de bespreking van het onderwerp in  
de raad.   
 
De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
8. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Omgevingsvisie 

Voorstel: H.T.M. Elzerman (fractie Leefbaar Tynaarlo) te benoemen als lid raadswerkgroep 
Omgevingsvisie 
Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

9. Wijziging samenstelling auditcomité  
 Voorstel: De heer J. Weering (fractie Leefbaar Tynaarlo) te benoemen als lid van het auditcomité. 
 Besluit raad: het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

10.  Vaststelling bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries' 
       Voorstel:  

1. De raad besluit het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Taarloseweg Vries', als vervat in de   
    bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPTaarlosewegVries-0401 ongewijzigd ten    
    opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen; 

 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
Besluit raad: 
Stemverklaring:  
De heer Van den Born geeft een stemverklaring (te raadplegen in de videotulen op raad.tynaarlo.nl). 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 

11. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tynaarlo 
      Voorstel: 
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      1. De raad besluit tot vaststelling van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tynaarlo   
          2023 
      2. De raad besluit tot intrekking van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Tynaarlo 2017. 

Besluit raad:  
 
Stemverklaring: 
De heer Smits en de heer Meerman geven een stemverklaring (te raadplegen in de videotulen op  
raad.tynaarlo.nl). 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
12. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10, 15, 16 en 17.  
 Er hebben zich geen insprekers gemeld.  

 

13. Extra NEDAB bijdrage Groningen Airport Eelde (GAE) (tweede termijn) 

 Voorstel:         
1. Een extra NEDAB- bijdrage 2023 te verlenen van € 75.000 euro om de gestegen NEDAB kosten te    
    dekken.  
2. Een overbruggingsfinanciering van € 86.500 euro te verlenen om de gestegen bouwkosten voor de     
    brandweerkazerne te dekken.  

       3. De financiële middelen die zijn gereserveerd voor het routefonds en de terminal vrij te geven voor het  
           dekken van de onder 1. en 2. genoemde bijdrage 

 Besluit raad: bij het vaststellen van de agenda heeft de raad besloten om dit punt van de agenda te halen.  
 
14.  Vaststellen van de startnotitie cultuurvisie 
       Voorstel:  

1. De raad besluit de startnotitie cultuurvisie vast te stellen. 
       2.   € 20.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van de cultuurvisie en dit bij de    
             voorjaarsbrief op te nemen 

 Besluit raad: Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
 

15.  Realisatie Flexibele Volkshuisvesting Tynaarlo 
       Voorstel:  
       De raad besluit een krediet van € 750.000 beschikbaar te stellen voor het bouwrijp maken van het terrein  
       op de locatie Achterzijde Prins Bernhard Hoeve (PBH) en overige voorbereidingskosten om te komen tot  
       realisatie van Flexibele Volkshuisvesting voor maximaal 100 statushouders en spoedzoekers voor een  
       periode van 5-7 jaar. 

 Besluit raad: Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
 
16.  Visie Laadinfra Tynaarlo 

Voorstel: In te stemmen met de Visie Laadinfra Tynaarlo, waarmee de kaders zijn ontwikkeld voor de 
toenemende laadbehoefte 
Besluit raad: Vanwege de tijd wordt dit voorstel doorgeschoven naar de volgende 
raadsvergadering. 
 

17.  Brief van B&W over afhandeling motie versnellen gemeentelijk vastgoed (op verzoek van fractie D66) 
Besluit raad: Bij het vaststellen van de agenda heeft de raad besloten om dit punt van de agenda te  
halen.   

 
18. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:05 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 4 april 2023 
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De voorzitter, De griffier, 

 
 


