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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 14 februari 2023, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: H.T.M. Elzerman (Leefbaar Tynaarlo), A.M. Machielsen (Leefbaar Tynaarlo), J. Weering (Leefbaar 
Tynaarlo), R. Rutgers (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) ,  
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) 
 
Vanaf agendapunt 3 aanwezig: J.P.W. van Gestel (Leefbaar Tynaarlo)  
Afwezig: H.J. Franke (Leefbaar Tynaarlo)  
 
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. De voorzitter staat kort stil bij de 
situatie in Turkije en Syrië na de aardbeving op 6 februari j.l. en betuigt namens het college van B&W en de 
gemeenteraad steun aan de getroffenen. De gemeente inventariseert op dit moment de behoefte van 
ondersteuning van mensen in onze gemeente en zal daar vervolgens actie op ondernemen.  
 

2. Vaststellen van de agenda 
Besluit raad:  
Mevrouw Kardol doet het ordevoorstel om agendapunt 10 van de agenda te halen omdat er nog vragen zijn  
over het voorstel. Het ordevoorstel wordt aangenomen.  
 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  
 

2a. Tijdelijke benoeming raadslid 
Voorstel: De heer J.P.W. van Gestel fractie Leefbaar Tynaarlo in de tijdelijke vacature toe te laten tot lid  
van de gemeenteraad. 
Besluit: De heer Van Gestel wordt toegelaten tot de raad nadat de commissie geloofsbrieven, bestaand uit 
de heer H.W.A. Van Os, mevrouw G.J. Bijkerk en de heer H. van den Born, positief verslag heeft  
uitgebracht. De heer Van Gestel legt de verklaring en belofte af. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 24 januari 2023 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 

Besluit raad: de heer Pieters merkt op dat in de besluitenlijst van 24 januari staat dat het college van B&W  

binnen veertien dagen een antwoordbrief stuurt op de vragen die gesteld zijn over woningbouw op de  

Bladergroenschoollocatie. Die termijn is reeds verlopen. Wethouder Vellinga antwoord dat het college de  

raad vanmiddag een tussenbericht heeft gestuurd. De vragen van diverse fracties worden integraal binnen  

één tot twee weken beantwoord. Het college zal lering trekken uit dit punt.  

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld en de raad heeft kennisgenomen van de motie- en 
toezeggingenlijsten. 

 

4. Vragenrecht 

Mevrouw Bijkerk vraagt naar de sloop van het Diakoniehuisje in Eelde. Het huisje staat aan de Hoofdweg 

63 en is genoemd "als bijzondere historische waardevolle bebouwing" in het recente cultuurhistorisch 

onderzoek. De sloop roept de nodige vragen op bij bewoners.  

Wethouder Vellinga begrijpt de vraag van mevrouw Bijkerk. Er is een verschil tussen een formele 
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beschermde status van een object en een gezichtspunt vanuit een cultuur historisch waardestelling. Dit 

huisje heeft geen formele beschermde status heeft. Dat betekent dat het object na een zorgvuldige 

procedure gesloopt kan worden.  

De heer Smits vraagt naar het plaatsen van camera’s (van 6 -13 februari) bij de doorfietsroute Tynaarlo – 

De Punt door de Provincie Drenthe. Hiervoor is gebruik gemaakt van zogenaamde ANPR-camera’s die 

kentekens registeren. Waarom heeft de gemeente hieraan vergunning verleend? Is het gebruik van ANPR 

camera’s niet een disproportionele maatregel om inzicht te krijgen in het verkeersgebruik? Deze maatregel 

straalt uit dat auto’s niet welkom zijn. Is de privacy niet ondergeschikt gemaakt aan het meten van 

onduidelijke data? Wat wordt met de data gedaan? Burgemeester Thijsen antwoord dat in het voortraject er 

iets mis is gegaan met de afstemming over het plaatsen van de camera’s. De gemeente is verrast door het 

plaatsen van de camera’s. Er is contact geweest met de provincie om hierover het ongenoegen te uiten en 

goede afspraken te maken over het vergunnen van daar waar het nodig is om verkeersonderzoek te doen. 

De heer Smits merkt op dat we als overheid zorgvuldig moeten omgaan met de privacy van onze inwoners. 

Burgemeester Thijsen zal in een brief aan de provincie Drenthe nogmaals het ongenoegen van het college 

uiten, samen met het ongenoegen van de raad.   

5. Mededelingen college 
Er worden geen mededelingen gedaan. 

 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 17 januari 2023, 24 januari 2023 en 31 
januari 2023 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 12 januari 2023 tot 1 februari 2023. 
Besluit raad:  

De heer Van Os verzoekt om de brief van het college van B&W over de afhandeling van de motie over het 

versnellen van verduurzamen gemeentelijk vastgoed (d.d. 30 jan 2023, Mozard 1417487) voor de volgende 

raadsvergadering te agenderen.  

 
De raad neemt kennis van de informatie. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 25 januari 2023) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023 
      Voorstel: 
      Vast te stellen de Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2023  

Besluit raad:  
Amendement 2023.1 Bijkerk e.a. APV – lachgas 
Artikel 2:48a Verboden lachgasgebruik  

1. Het is verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen 

daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben, indien dit 

gepaard gaat met overlast of andere gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- of leefklimaat 

nadelig beïnvloeden of anderszins hinder veroorzaken.  

2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college ter bescherming van 

de openbare orde of het woon- en leefklimaat aangewezen gebied lachgas recreatief als roesmiddel te 

gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij 

zich te hebben.  

3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid bedoelde verbod beperken tot bepaalde 

tijden. 

Nieuwe tekst: 

n.v.t. dit artikel is overbodig en vervalt 

 

Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
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  Amendement 2023.2 Van Gelder 

Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen 

1. Een paracommerciële rechtspersoon kan alcoholhoudende drank verstrekken tijdens en tot uiterlijk een 

uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de 

rechtspersoon. 

 

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:  

1. Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen  

Een paracommerciële rechtspersoon kan alcoholhoudende drank verstrekken tijdens en tot uiterlijk 

anderhalf uur na afloop van een activiteit die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van 

de rechtspersoon. 

 
Stemverklaringen (uitgebreid te raadplegen in de videotulen op raad.tynaarlo.nl): 
De heer Smits, de heer Gerritsen, de heer Pieters leggen een stemverklaring af. Zij steunen het 
amendement niet. De heer Elzerman steunt het amendement wel.  
 
Het amendement wordt aangenomen met 13 stemmen voor (Leefbaar Tynaarlo, Tynaarlo Nu, GroenLinks,    
Gemeentebelangen, ChristenUnie) en 10 stemmen tegen (PvdA, D66, VVD, CDA). 
 
Amendement 2023.4 Kardol – APV Monumentale bomen 

Artikel 4:12h Monumentale bomen  

   3. Het college draagt er zorg voor dat de lijst indien nodig (eigen cursief) geactualiseerd wordt.  

 

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

Artikel 4:12h Monumentale bomen 

3. Het college draagt er zorg voor dat de lijst geactualiseerd wordt. Dit houdt in, dat minstens 1x per 5 

jaar de lijst met monumentale bomen bijgewerkt wordt.  

 

Het amendement wordt aangenomen met 18 stemmen voor (Tynaarlo Nu, PvdA, GroenLinks, VVD, D66, 
CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie) en 5 stemmen tegen (Leefbaar Tynaarlo). 

 

Stemverklaring geamendeerd voorstel: 

De heer Gerritsen legt een stemverklaring af. Ondanks dat het voorstel is geamendeerd door amendement  

2023.2 Van Gelder, zal de fractie toch voor het voorstel stemmen.  

 

Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
9.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Paterswolde, Hoofdweg 278’ 
      Voorstel: De raad besluit het bestemmingsplan 'Paterswolde, Hoofdweg 278', als vervat in de bestandenset   
      met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPHoofdweg278PW-0401 en gelet op de inhoud van de  
      zienswijzennotitie, ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. 

Besluit raad:  
 

 Stemverklaringen (te raadplegen in de videotulen op raad.tynaarlo.nl): 
Mevrouw Kardol is blij met het voorstel en zal voor stemmen.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
10. Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Tynaarlo 
      Voorstel: 
      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. 
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Besluit raad:  
De raad heeft bij het vaststellen van de agenda besloten om dit voorstel te agenderen voor de volgende  
raadsvergadering. In het presidiumoverleg van 21 februari zal worden besproken of dit voorstel in het  
besluit- of het bespreekblok wordt geplaatst.  

 
11. Ontslagverlening lid Rekenkamercommissie Tynaarlo 
      Voorstel:  
      De heer W. de Boer met terugwerkend kracht op zijn verzoek per 19 december 2022 ontslag te verlenen als     
      lid van de Rekenkamercommissie Tynaarlo. 

Besluit raad:  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

 
12. Verordening afvoer hemelwater en grondwater 
      Voorstel: De raad besluit de verordening afvoer hemelwater en grondwater vast te stellen.  

Besluit raad:  
 Stemverklaringen (te raadplegen in de videotulen op raad.tynaarlo.nl): 
De heer Van Os zal instemmen met dit voorstel omdat bij de behandeling in de raad van de Lokale  
Adaptatie Strategie (LAS) zijn punten van zorg kunnen worden besproken. De heer Aeilkema sluit zich  
hierbij aan.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  

_______________________________________________________________________________________ 
 
BESPREEKBLOK 
 
13.   Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 9, 10, 12, 14 en 15.  
 Er hebben zich geen insprekers gemeld.  
 

14.  Extra NEDAB bijdrage Groningen Airport Eelde (GAE) 

       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 bijdragen. 

Besluit raad:  
De heer Middendorp doet het ordevoorstel om eerst de fundamentele discussie over GAE te voeren en pas  
daarna over dit voorstel.  
 
Het ordevoorstel wordt verworpen met 10 stemmen voor (CDA, GroenLinks, VVD, D66) en 13 stemmen  
tegen (CU, GB, LT, Tynaarlo Nu, PvdA).  
 
Het voorstel wordt ter bespreking van de tweede termijn geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.  

 
15.  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:  
Vanwege de tijd is dit voorstel niet besproken en wordt dit doorgeschoven naar de volgende  
raadsvergadering.  
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18. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22.58 uur. 

 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 7 maart 2023 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


