
Besluitenlijst van de digitale openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 28 september 2021, 
20:00 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), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der 
Meij (GL), M.A. Ririhena (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), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) 
en G.J. de Jonge (CU)

Afwezig: W. Nieman (GL) en P. van Es (GB)

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)
Waarnemend 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. Er wordt afscheid genomen van 
griffier Peter Koekoek. 

2. Vaststellen van de agenda  
Besluit raad: Op verzoek van de heer Vellinga worden de bespreekpunten 14 en 15 (Investeringsverzoek 
GAE en aandelen GAE) doorgeschoven naar een volgende raad omdat in de technische raadsbijeenkomst 
op 21 september, ter voorbereiding op besluitvorming in de raad, niet alle thema’s vanwege de tijd zijn 
behandeld. 

Punten van orde
De heer Pieters verzoekt om een initiatiefvoorstel van de fractie VVD over het investeringsverzoek GAE en 
de aandelen GAE als agendapunt 8a toe te voegen aan de agenda. 
Het ordevoorstel wordt verworpen met 7 stemmen voor (VVD, GB, PvdA) en de overige 14 stemmen tegen.

De heer Ririhena stelt voor om de agendapunten 14 en 15 alsnog terug op de agenda te zetten. Mevrouw 
Kardol stelt voor om de agendapunten 14 en 15 dan als eerste bespreekpunten na het besluitblok te 
behandelen. Dit gezamenlijke ordevoorstel wordt aangenomen met 14 stemmen voor (CU, LT, GL, CDA, 
D66) en de overige 7 stemmen tegen.

De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van   14 september 2021   en kennisnemen van de motie- en   
toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De raad neemt kennis van de motie- en    
toezeggingenlijsten.

Naar aanleiding van de toezeggingenlijst merkt de heer Pieters op dat bij de toezegging over de 
Wijzigingsverordening/standplaatsenbeleid staat dat dit punt van de lijst af kan. Dat lijkt niet correct. 
Wethouder Kraaijenbrink geeft aan dat de heer Pieters gelijk heeft,  gelijk, het punt is nog niet afgehandeld. 
Het voorstel branchezonering komt op 2 november op de agenda van de raad wanneer ook de APV op de 
agenda staat. 

Naar aanleiding van de motielijst vraagt de heer Spekschate naar de stand van zaken van de oprichting van 
de Adviesraad Sociaal Domein. Wethouder Gopal geeft aan dat het streven is dat de Adviesraad met 
ingang van 1 januari 2022 is opgericht en zegt toe de raad in november te informeren over de voortgang
van de oprichting. 
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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 7 september 2021 en 14 september 2021
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 1 september 2021 tot 15 september 2021.

Besluit raad: De raad neemt kennis van de informatie.

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   9 september 2021  )  
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de lijst merkt de heer Kuipers op dat GroenLinks op 21 augustus vragen heeft gesteld 
over parkeren centrum Zuidlaren. Deze brief is beantwoord maar staat niet als afgedaan op de ingekomen 
stukkenlijst. De heer Kuipers verzoekt deze brief als afgehandeld te kenmerken en te agenderen voor 
bespreking in de volgende raadsvergadering. 

8.   Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Voorstel: Vast te stellen de Speelautomatenverordening gemeente Tynaarlo 2021
Besluit raad: De heer Knot dient twee amendementen in waarvan de strekking is om het aantal 
spelersplaatsen (2021.18) te beperken en de minimumleeftijd (2021.19) te verhogen. 

Stemverklaringen amendementen:
De heer Vellinga legt de volgende stemverklaring af voor beide amendementen en het voorstel. Leefbaar 
Tynaarlo heeft begrip voor het standpunt van het CDA maar vindt dat het een gebalanceerd voorstel van 
het college en zal beide amendementen niet steunen en het voorstel wel. 
De heer Kuipers geeft aan dat GroenLinks zich niet kan vinden in het amendement waarin wordt
voorgesteld het aantal spelersplaatsen terug te brengen naar 50 omdat het aantal spelersplaatsen al is 
teruggebracht ten opzichte van het eerdere voorstel en er rekening moet worden gehouden met de 
bedrijfsvoering. GroenLinks kan zich ook niet vinden in het verhogen van de minimumleeftijd omdat dit in de 
lijn ligt van hoe onze samenleving in elkaar steekt. GroenLinks steunt beide amendementen niet. 
De heer Pieters zegt dat de fractie van de VVD beide amendementen niet zal steunen. 
De heer Van den Bogaard heeft de beraadslagingen met de argumenten van het CDA gehoord en D66 
steunt beide amendementen. 
Mevrouw Kamminga: fractie Gemeentebelangen steunt beide amendementen niet. 
De heer Dijkstra geeft aan dat de fractie PvdA begrip heeft voor de zorgen van het CDA maar de PvdA 
denkt dat er wettelijk voldoende aandacht is voor het beveiligen van dit type voorziening en is niet voor 
verdere beknotting. 
De heer De Jonge gaat beide amendementen wel steunen want de stelling dat roken en alcohol ook 
verslavend is en dat er daarom niet zo zwaar aan gokverslaving zou moeten worden getild, daar kan de 
fractie van ChristenUnie zich niet in vinden en daarom stemt hij uit principe voor de amendementen. 

Beide amendementen worden verworpen met 7 stemmen voor (CDA, D66, CU) en de overig 14 stemmen 
tegen. 

Stemverklaring voorstel: 
De heer De Jonge geeft aan dat de ChristenUnie graag had gezien dat beide amendementen aangenomen
waren maar de beperkte termijn van de vergunning, beperkte openingstijden conform het voorstel, de 
beperkingen van reclame-uitingen en o.a. de verplichting van de exploitant om in te zetten op preventie van 
gokverslaving ziet de fractie ChristenUnie wel als verbeteringen ten opzichte van de huidige verordening. 
En daarom stemt hij toch voor. 

Het voorstel wordt aangenomen met 3 stemmen tegen (CDA) en de overige 18 stemmen voor. 
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9.    Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 10, 12, 14

Bij agendapunt 10 zal er gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht door:
- De heer R. Kuipers (voorzitter VOZ)

Bij agendapunt 12 zal er gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht door:
- De heer De heer E. Kelders voorzitter van de rijvereniging Laarwoud ter vervanging van de heer A. 

Bremer (verhinderd):

Bij agendapunt 14 is gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:
- Mevrouw M. de Groot (directeur Groningen Airport Eelde)

10. Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning 4 appartementen Stationsweg 40 in Zuidlaren
Voorstel: 

      1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen conform de nota zienswijzen Ontwerp-  
          omgevingsvergunning Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren: de realisatie van 4 appartementen. 

2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning voor de realisatie van   

    4 appartementen op de locatie Stationsweg 40, 40a, 40b, 40c in Zuidlaren.
Besluit raad: Het onderwerp wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de bespreekagenda van de 
volgende raadsvergadering.

11.  Manege Zuidlaren (op verzoek van fractie VVD)
Besluit raad: Het onderwerp wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de bespreekagenda van de 
volgende raadsvergadering.

12.  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
Besluit raad: Het onderwerp wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de bespreekagenda van de 
volgende raadsvergadering.

13.  Onderwijshuisvesting n.a.v. brief college van B&W d.d. 22 juni inzake huisvesting basisonderwijs
       Eelde-   Paterswolde   (op verzoek van fractie VVD)

Besluit raad: Het onderwerp wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de bespreekagenda van de 
volgende raadsvergadering.

14. Investeringsverzoek Groningen Airport Eelde (GAE)
      Voorstel:

1. GAE € 46.965,- (4% van € 1.174.118,-) toe te kennen als overbruggingsfinanciering voor de jaren 2021 
en 2022;

2. de Nedab-subsidie voor 2023 ad € 120.000 (4% van € 3.000.000) in 2022 betaalbaar te stellen als 
voorschot;

3. een extra subsidie van € 20.000,- (4% van € 500.000,-) toe te kennen voor de realisatie van de 
brandweerkazerne; 

4. de bedragen uit besluitpunten 1, 2 en 3 te dekken uit de op 11 juli 2017 gecreëerde 
bestemmingsreserve van € 1,84 miljoen voor GAE.

      Besluit raad:
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In eerdere bespreking heeft de heer Vellinga een amendement (2021.10) ingediend om het besluit als volgt te 
wijzigen: 
“De Raad besluit dat hij:
 

(1)           Zal vaststellen of de thans geplande verstrekkingen ter zake van overbruggingsfinanciering voor de 
jaren 2021 en 2022, de Nedab subsidie voor 2023 en een extra bijdrage van € 20.000, in het kader 
van de realisatie van de brandweerkazerne, aan GAE kan worden verstrekt in het kader van een 
overeenkomst geldlening dusdanig dat daarmee gepaard gaande liquide middelen op zo kort 
mogelijke termijn beschikbaar komen;

(2)          daarbij de voorwaarden te stellen dat deze geldlening onder het verstrekken van hypothecaire 
zekerheid door GAE wordt verstrekt

(3)         waarbij de geldlening niet hoger zal zijn dan het maximum van het nog resterende totaal van de door 
de gemeente Tynaarlo toegezegde financiering voor het project ‘Toegangspoort van het Noorden’ 
zijnde een bedrag van € 1.024.279;

(4)        Deze geldlening niet in strijd zal zijn met de geldende staatsteun regelgeving.
(5)          Onderzocht wordt in hoeverre in de overeenkomst van geldlening kan worden vastgelegd dat 

opnieuw over deze overeenkomst wordt onderhandeld als aan bepaalde parameters is voldaan 
zoals bijvoorbeeld het door de Rijksoverheid vergoeden van bepaalde kosten voor een gezonde 
exploitatie van GAE.

Stemverklaringen
Mevrouw Kardol zegt dat ondanks het feit dat de fractie D66 het eens is met Leefbaar Tynaarlo over hoe om 
zou moeten worden gegaan met de gelden, dat die terug zouden moeten vloeien omdat Poort van het Noorden 
in feite mislukt is, is D66 het niet eens met de conclusie van Leefbaar Tynaarlo en dat er een lening zou moeten 
komen. D66 is tegen het amendement. 
Mevrouw Lubbers geeft aan dat de fractie PvdA tegen het amendement is omdat er slechte ervaringen zijn met 
geld lenen. De gemeente moet geen geld lenen aan particuliere instanties en bovendien wil de PvdA dat de 
gemeente zich een betrouwbare overheid toont door te blijven voldoen aan onze verplichtingen. 

Het amendement 2021.10 Vellinga wordt verworpen met 7 stemmen voor (LT, GL) en de overige 14 stemmen 
tegen. 

In eerdere bespreking heeft mevrouw Lubbers het volgende amendement (2021.11) ingediend: 
Nieuwe tekst:
1. GAE € 46.965,- (4% van € 1.174.118,-) toe te kennen als overbruggingsfinanciering voor 
 de jaren 2021 en 2022;
2. de Nedab-subsidie voor 2023 ad € 120.000 (4% van € 3.000.000) in 2022 betaalbaar te 
 stellen als voorschot; 
3. een extra subsidie van € 20.000,- (4% van € 500.000,-) toe te kennen voor de realisatie 
 van de brandweerkazerne;
4. de bedragen uit besluitpunten 1, 2 en 3 te dekken uit de op 11 juli 2017 gecreëerde 
 bestemmingsreserve van € 1,84 miljoen voor GAE.

Het amendement 2021.11 Lubbers wordt verworpen met 10 stemmen voor (VVD, D66, GB, PvdA) T, GL) en de 
overige 11 stemmen tegen. 

Stemverklaringen voorstel: 
De heer Vellinga geeft aan dat de fractie Leefbaar Tynaarlo donkere wolken voorziet boven Groningen Airport 
Eelde, ze maken zich erg zorgen over de rol van Oranjewoud en over de toekomst. Maar men vindt aan de 
andere kant, ondanks dat de plannen van Leefbaar Tynaarlo voor een lening het niet gehaald hebben, het toch 
belangrijk om in deze fase het vliegveld even in de benen te houden en de steun daarvoor, op dit moment in 
ieder geval, uit te spreken. En daarom stemt men voor het voorstel. 
De heer Pieters stemt voor, niet om het vliegveld nog even in de benen te houden maar omdat de fractie van de 
VVD gelooft in een serieuze toekomst. 
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De heer Van der Meij: de fractie van GroenLinks is tegen het voorstel maar wenst aangetekend te zien dat zij in 
principe de punten 2 en 3 zouden hebben willen steunen. 
Mevrouw Kardol geeft aan dat de fractie D66 verdeeld gaat stemmen, twee tegen en één voor. Één iemand is 
tegen uit principe dat er geen geld meer gaat naar het vliegveld maar vindt het wel belangrijk dat er geld naar 
de brandweerkazerne gaat. Één iemand is om de principiële reden tegen omdat Poort van het Noorden mislukt 
is en dat er geld zou moeten terugvloeien en een nieuw plan zou moeten worden gemaakt. En één voor omdat 
het vliegveld een kans zou moeten krijgen. 
De heer Middendorp: wat de fractie van het CDA betreft heeft het vliegveld een rooskleurige toekomst en daar 
gelooft men van harte in en daarom is de fractie CDA voor het voorstel. 
Mevrouw Kamminga is blij dat er iets over het vliegveld vanavond wordt besloten. De fractie gemeentebelangen 
draagt het vliegveld een warm hart toe en is daarom voor het voorstel. 
Mevrouw Lubbers; U zult begrijpen dat nu het amendement niet is aangenomen en de hele vertrouwenskwestie 
daarin staat, dat de fractie PvdA tegen zal stemmen. 

Het voorstel is aangenomen met 7 stemmen tegen (2 van D66, PvdA, GL) en de overige 14 stemmen voor. 

15. 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;

      3.    interesse kenbaar te maken in behoud van (een evenredig deel van) de aandelen als er geen uniform     

             besluit komt voor het terug laten vloeien van de aandelen.
Besluit raad: Het onderwerp wordt vanwege de tijd doorgeschoven naar de bespreekagenda van de 
volgende raadsvergadering.

16. Sluiting
      De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:15 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 12 oktober 2021

De voorzitter, De griffier,
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