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Besluitenlijst van de openbare digitale raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 23 november 2021, 19:00 
uur, via het videovergadersysteem Pexip. 
 
Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman 
(VVD), R. Nijenbanning (VVD), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), J.H. Kamminga (VVD),  
K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij (GL), M.A. Ririhena (GL), W. Nieman (GL), J. van den Boogaard (D66), 
C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), H.L. Middendorp (CDA), P. van Es 
(GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) en G.J. de Jonge (CU) 
 
Afwezig: - 
 
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, H. Wiersema en H. van den Born. 
 
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 Lubbers doet het ordevoorstel om agendapunt 17 ‘Coördinatieregeling bestemmingsplan,  

omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de bouw van een supermarkt op het perceel  
Borchsingel 25 te Eelderwolde’ van de agenda te halen omdat een uur voor aanvang van deze vergadering  
aanvullende nieuwe informatie van de initiatiefnemer is binnengekomen en nu niet duidelijk is wat de status  
daarvan is. Het ordevoorstel wordt verworpen met 10 stemmen (PvdA, LT, GL) voor en de overige  
13 stemmen tegen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 2 en 9 november 2021 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad neemt kennis van motie- en 
toezeggingenlijsten. 

 
4. Vragenrecht 

Van het vragenrecht wordt geen gebruik gemaakt.  
 
5. Mededelingen college 

Er worden geen mededelingen gedaan. 
 

6. Informatie uit het college 
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021 en 2 november 2021 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 14 oktober 2021 tot 10 november 2021. 

Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie. 
 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 4 november 2021) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

8.  Stedenbouwkundig Programma van Eisen woningbouwontwikkeling Zuidlaren (PBH) 
      Voorstel:  
       1. In te stemmen met het bijgevoegde Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
       2. In te stemmen met het verstrekken van een voorbereidingskrediet “woningbouwontwikkeling PBH” van €  
           1,6 miljoen, te dekken vanuit de ARGI 
       3. Kennis te nemen van de vertrouwelijke verkennende grex 
 
 



 
 

                                gemeente Tynaarlo         pagina 2 van 6 

 

Besluit raad: 
Amendement 2021.08 Kuipers – Geen rondweg: 
Nieuwe tekst (wijziging onderstreept): 

1 In te stemmen met het bijgevoegde Stedenbouwkundig Programma van Eisen, behoudens hoofdstuk 
3.3 ‘Een mogelijke rondweg’ 

2 In te stemmen met het verstrekken van een voorbereidingskrediet “woningbouwontwikkeling PBH” van 
€ 1,6 miljoen, te dekken vanuit de ARGI 

3 Kennis te nemen van de vertrouwelijke verkennende grex 
 
De heer Van Os legt een stemverklaring af, de fractie van D66 kan instemmen met het amendement maar zegt 
dat er wel gewaakt moet worden dat dit de mogelijkheden voor een goede ontsluiting niet in de weg gaat staan.  
 
Het amendement 2021.08 wordt unaniem aangenomen.  
 
Amendement 2021.22 Van der Meij/Vellinga – rondweg: 
Dit amendement is gelijkluidend aan amendement 2021.08 en wordt derhalve niet ingediend.  
 
Amendement 2021.23 Van der Meij/Vellinga – parkeerplaatsen: 
Stemverklaringen: 
De heer Knot; de fractie CDA stemt tegen dit voorstel omdat men van mening is dat er voldoende 
parkeerplaatsen moeten zijn, d.w.z. 2 parkeerplaatsen.  
De heer Hageman; de fractie VVD zal tegen stemmen omdat de fractie VVD denkt dat hiermee een 
onverstandige wijziging in het plan wordt aangebracht waardoor je blik in het openbaar groen gaat krijgen, de 
fractie VVD is blij dat het college het amendement ontraadt.  
 
Het amendement 2021.23 wordt verworpen met 7 stemmen voor (3 stemmen van LT, GL) en de overige 16 
stemmen tegen (VVD, CDA, Wouterson, D66, GB, PvdA, CU).  
 
Amendement 2021.24 Knot, Van der Meij, Vellinga, Lubbers – typologieën: 

1. In te stemmen met het bijgevoegde en, middels amendementen en moties, gewijzigde SPvE 
2. In te stemmen met het verstrekken van een voorbereidingskrediet “woningbouwontwikkeling PBH”, van 

€ 1,6 miljoen, te dekken vanuit de ARGI 
3. Kennis te nemen van de vertrouwelijke verkennende grex 
4. In te stemmen met de volgende verdeling van de nieuw te bouwen woningen 

a. 40 % goedkope woningen, 40 % middeldure woningen en 20 % dure woningen.  
 
Stemverklaringen: 
De heer Hageman; de fractie VVD zal tegen stemmen om een aantal redenen; ten eerste is dit een 
fundamentele wijziging die te laat is ingediend om met elkaar het gesprek over te kunnen voeren, de heer 
Hageman snapt de wens voor goedkopere woningen maar het amendement is niet onderbouwd met een 
objectief marktonderzoek en het levert een financieel verlies/tekort op, waar het financiële huishoudpotje van de 
gemeente toch al niet riant is, en vindt het daarom financieel onverstandig.  
Mevrouw Lubbers; de fractie van de PvdA is voor betaalbare woningen voor starters en ouderen. In deze 
gemeente zijn de afgelopen jaren al veel dure kavels gerealiseerd. Mevrouw Lubbers wijst op het besluit van de 
raad van Assen over het meebetalen van de gemeente aan de bouw van sociale huurwoningen op het Acmesa-
terrein. De fractie PvdA steunt het amendement van harte.   
De heer Knot; de genoemde verhouding die in het stuk stond is misschien wel goed voor de markt maar de 
fractie CDA is van mening dat er niet gebouwd moet worden voor de markt maar voor de toekomst van 
Zuidlaren. Gezien de demografische opbouw en het woningareaal van Zuidlaren verzoekt dit om verbetering 
van de doorstroming. Het is een verkeerde keuze om te veel dure woningen te bouwen en daarom steunt de 
fractie CDA het amendement.   
De heer De Jonge; op zich is het een sympathiek voorstel maar er is een te groot financieel nadeel. Bovendien 
betekent het ook kleinere kavels en meer openbare ruimte en dus meer onderhoudskosten, daarom zal de 
fractie CU tegen stemmen.  
De heer Van Os, de fractie D66 vindt dat er gebouwd moet worden aangezien er woningnood is maar dat de 
oplossing niet te vinden is in het opstellen van een beleidsmatig zinnetje. We hebben daarvoor een fantastisch 
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instrument in handen, dat heet bestemmingsplan. Ga gedifferentieerde eenheden per hectare opstellen en zorg 
ervoor dat initiatiefnemers geforceerd worden om kleinere woningen te bouwen. Daarop kun je rechtstreeks 
sturen. Dit amendement is een wassen neus, dit gaat ons niet helpen om de woningnood op te lossen. De 
fractie D66 stemt tegen.  
 
Het amendement 2021.24 wordt aangenomen met 14 stemmen voor (LT, GL, CDA, PvdA, GB) en de overige  
9 stemmen tegen.  
 
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
9. Aandelen GAE 
      Voorstel: 

1. onze eigen 4% aandelen GAE te houden;  
2. in te stemmen met het naar GAE terug laten vloeien van de aandelen die wij hebben overgenomen van 

de gemeente Assen zodra de coronasteunmaatregelen hierin geen belemmering meer vormen en (nog 
steeds) onder voorbehoud van een uniform besluit van alle aandeelhouders over terugvloeiing.  

Besluit raad:  
Stemverklaringen: 
De heer van der Meij; de onduidelijkheid die het voorstel op 2 november nog in zich droeg, is door het 
schrappen van het derde punt sterk verminderd en daarmee zijn de problemen die de fractie van GroenLinks 
met het voorstel had, eveneens een stuk kleiner geworden. GroenLinks is een voorstander van het hebben van 
0% van de aandelen van GAE maar omdat de portefeuillehouder er de voorkeur aangeeft om aan tafel te 
kunnen zitten met de andere aandeelhouders, zal de fractie van GroenLinks zich niet tegen dit gewijzigde 
voorstel verzetten.  
Mevrouw Lubbers; de fractie PvdA zal tegen het voorstel stemmen omdat de fractie PvdA van mening is dat de 
aandelen over zouden moeten gaan naar de provincies en niet de gemeente.  
De heer Franke; de fractie Leefbaar Tynaarlo is positief gestemd over dit voorstel en gaat er vanuit dat de 
gemeente te zijner tijd 14% van de aandelen heeft. De fractie Leefbaar Tynaarlo stemt voor.  
 
Het voorstel wordt aangenomen met 3 stemmen tegen (PvdA, Van den Bogaard) en de overige 20 stemmen 
voor.  
 
10. Aanvraag schuurwoning Wiedbosweg 2 Yde 
      Voorstel: 
      De raad besluit niet af te wijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een     
      omgevingsvergunningaanvraag voor een schuurwoning op de locatie Wiedbosweg 2 te Yde 
Besluit raad:  
De heer Pieters legt een stemverklaring af, de fractie VVD vindt het een lastige afweging. Men is ter plaatse        
geweest en kan zich voorstellen dat de initiatiefnemer een woning wil bouwen, maar de fractie VVD kan ook de    
argumentatie van het college begrijpen. Het is een heel moeilijk besluit maar in dit geval zal de fractie      
VVD de argumentatie van het college volgen.  
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
11. Controleprotocol 2021 
       Voorstel:  
       1. Het controleprotocol 2021 vaststellen; 
       2. Het normenkader voor 2021 vaststellen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.  
 
12. Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 10, 11, 17 en 18 
 
De onderstaande insprekers hebben zich aangemeld: 
Agendapunt 14 Brief GroenLinks Parkeren Zuidlaren: Inspreker 2e termijn  Mevrouw Hoekstra  - Everys Fashion  
Agendapunt 15 Vaststelling bp functiewijziging percelen De Groeve, De Dijk – Pelincksweg:  
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De heer Piëst en de heer Weening (2e termijn).  
Agendapunt 16 APV: Mevrouw Hoogwerf  
Agendapunt 17 Supermarkt Ter Borch: De heer Wiersma, de heer Bogaert, de heer Hut, de heer Blok. 
Agendapunt 18 Ontwikkelrichting centrum Zuidlaren: De heer Munting – voorzitter klankbordgroep Zuidlaren, 
mevrouw Haaijer, de heer Wagenborg, mevrouw Iedema (bedrijfsleider Jumbo Zuidlaren), de heer Kuiper 
(VOZ).  
 
13. Investeringsplanning sport- en welzijn  

Voorstel:     
1. De Investeringsplanning Sport en Welzijn vast te stellen; 

       2. Voor de uitvoering van de subsidieaanvragen 2022 een krediet beschikbaar te stellen van €450.66 en de      
    bijbehorende kapitaallast van € 31.465 (s) ten laste te brengen van de Investeringsplanning sport en  
    welzijn; 

        3.Voor de uitvoering van het onderhanden werk een krediet beschikbaar te stellen van max. €415.000 (s)  
    en max. € 88.667 incidenteel met de bijbehorende kapitaallast van max. €39.770 ten laste te brengen     
    van de Investeringsplanning sport en welzijn. 

Besluit raad:  
De heer Van den Born doet de toezegging dat er een totaaloverzicht aan de raad wordt gestuurd van welke 
complexen de gemeente heeft, en of deze complexen voldoende verduurzaamd zijn en wat in de toekomst nog 
mogelijk zou moeten worden gedaan. 
  
Met inachtneming van het herstellen van de typefout in het voorstel (punt 2 € 450.066 i.p.v. € 450.66) wordt het 
voorstel unaniem aangenomen.   
 
14. Brief college beantwoording vragen fractie GroenLinks – Parkeren Zuidlaren (op verzoek fractie GroenLinks)        
Mevrouw Hoekstra maakt gebruik van het spreekrecht in 2e termijn.  
Besluit raad: de fractie GroenLinks zal een initiatiefvoorstel opstellen met een voorstel voor parkeren in 
Zuidlaren.  
 
15. Vaststelling bestemmingsplan 'Functiewijziging percelen De Groeve, De Dijk - Pelincksweg' 
       Voorstel: 
       Het bestemmingsplan 'Functiewijziging percelen De Groeve, De Dijk – Pelincksweg’, als vervat in de    
       bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPpercelenGroeve-0401 en gelet op de inhoud van  
       de zienswijzennotitie, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
Besluit raad: Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de raad van 7 december.  
 
16.  Algemene plaatselijke verordening gemeente Tynaarlo 2021 ‘T’ 
       Voorstel: 
       De Algemene plaatselijke verordening Tynaarlo 2021 vaststellen. 
Besluit raad: 
Mevrouw Hoogwerf maakt gebruik van het spreekrecht.  
 
Amendement 2021.20 Dijkstra – APV 2021 
Artikel 2:64a Carbid 
Onder lid 2 toevoegen sub h. er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan men weet of 
redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar, schade en/of hinder kan optreden voor mens, dier 
en/of milieu. 
 
Als lid 4 toevoegen: 
4. De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de 
natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het gestelde in het tweede lid niet van toepassing 
is. 
 
De eerste alinea (Onder lid 2 toevoegen sub h. tot milieu) van het amendement wordt geschrapt.  
Het gewijzigde amendement 2021.20 wordt unaniem aangenomen.  
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen.  
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17.  Coördinatieregeling bestemmingsplan, omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de bouw van   
    een supermarkt op het perceel Borchsingel 25 te Eelderwolde.  
       Voorstel: 

1. Het coördinatiebesluit als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening d.d.14 juni 2016, nr. 7, met 
terugwerkende kracht tot 20 juni 2018 uit te breiden met de voorbereiding en bekendmaking van de 
volgende besluiten van burgemeester en wethouders, die samen met het ontwerpbestemmingsplan in 
ontwerp ter inzage hebben gelegen:  

a. De acceptatie van de melding “brandveilig gebruik”.  
b. Vaststelling van maatwerkvoorschriften voor het vertrekken van vrachtauto’s richting de Borchsingel.  
c. Inzameling van glas en textiel in de wijk Ter Borch.  
d. Toekenning van het nummer Borchsingel 25 te Eelderwolde aan het nieuw verblijfsobject.  

2. Vast te stellen het “m.e.r.- beoordelingsbesluit stedelijke ontwikkeling entreegebied Ter Borch”.  
3. Vast te stellen het “Beeldkwaliteitsplan Supermarkt Borchsingel Eelderwolde”.  
4. Vast te stellen de “Nota zienswijzen coördinatieregeling bouw supermarkt aan de Borchsingel in 

Eelderwolde”.  
5. Het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch Eelderwolde” (NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0401) 

gewijzigd vast te stellen.  
6. Te bepalen dat voor het onderdeel van het bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van een supermarkt 

met bijbehorende bouwwerken, werken en werkzaamheden, geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, 
lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld. Dit aangezien het verhaal van kosten van de 
grondexploitatie van de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd in verband met een 
afgesloten anterieure overeenkomst.  

7. Te verklaren, dat het bestemmingsplan voor het onderdeel “herinrichting Borchsingel” mede wordt 
vastgesteld ten behoeve van de aanleg of wijziging van wegen als bedoeld in artikel 3.4 van Bijlage I van de 
Crisis- en herstelwet.  

8. In het plan ten behoeve van de aanpassingen aan de Borchsingel en het optimaliseren van de langzaam 
verkeerroute en het bestemmingsplan, de volgende wijzigingen aan te brengen:  

a. er worden voorzieningen getroffen zodat de doorgang van auto’s tussen het parkeerterrein van de 
scholen en het parkeerterrein van de supermarkt niet mogelijk is.  

b. de uitritconstructies van de Woldsingel en het Zweerdeneiland worden aangepast in overeenstemming 
met het advies van Veilig Verkeer Nederland.  

c. het voet- en fietspad ten noorden van de toekomstige supermarkt wordt verbreed van 2.5 tot 3.00 
meter. 

Besluit raad: 
De heer Wiersma, de heer Bogaert, de heer Hut, de heer Blok maken gebruik van het spreekrecht. 
Het onderwerp wordt ter bespreking geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 december waarbij gestart zal 
worden met de bijdrages van de fracties in eerste termijn.  

18.  Wijziging ontwikkelrichting Centrum Zuidlaren  
       Voorstel: 

        1.  De door uw raad op 3 december 2019 vastgestelde ontwikkelrichting op het thema 'versterken     
           supermarktaanbod' als volgt te wijzigen:  

           a. twee supermarkten op de voorzijde van de PBH-locatie; 
           b. de mogelijkheid voor een supermarkt op de Jumbo-locatie danwel de Stationsweg 33 te behouden. De  
               invulling hiervan over te laten aan de markt; 
           c. op basis van goede ruimtelijke ordening ruimte te bieden voor optimalisatie van de achterblijvende     
               locaties om zodoende een supermarkt, danwel een andere publiekstrekker en/of herinvulling die het    
               centrum ten goede komt mogelijk te maken. 
       2. De Cultuurhistorische Waardestelling beschermd dorpsgezicht Zuidlaren van SteenhuisMeurs, d.d. 14   
           juli 2021, mee te nemen als uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen het beschermd  
           dorpsgezicht. 
Besluit raad: Dit agendapunt wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
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19. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:00 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 7 december 2021 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


