
Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 25 juni 2019, 20:00 uur, raadzaal 
gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries.

Aanwezig: C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman 
(VVD), N. Hofstra (VVD) aanwezig t/m agendapunt 2, R. Nijenbanning (VVD) aanwezig vanaf agendapunt 3, G. 
Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij (GL), M.A. Ririhena (GL), S. 
Veenstra (GL), J. van den Boogaard (D66), C.E. Kardol (D66), H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. Knot 
(CDA), H. Wiersema (CDA), P. van Es (GB), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A. Lubbers (PvdA) 
en H. van den Born (CU)

Afwezig: 

Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers en J.E. de Graaf.

Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester)
Griffier : P. Koekoek

BESLUITBLOK

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo en heet alle aanwezige leden, 
de vertegenwoordigers van de pers, de kijkers via internet, ambtelijke ondersteuning en de 
belangstellenden op de publieke tribune welkom.

2. Beëdigding lid gemeenteraad  
Er wordt afscheid genomen van mw. N. Hofstra als raadslid voor de fractie van de VVD.
Dhr. R. Nijenbanning wordt beëdigd als raadslid voor de fractie van de VVD.

3. Beëdiging lid steunfractie  
Dhr. A. Tolner wordt beëdigd als lid van de steunfractie van de VVD.

4. Vaststellen van de agenda  
Het agendapunt 'bouwinitiatief Vosbergerlaan 20 Eelde wordt van het bespreekblok verplaatst naar het 
besluitblok. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van   11 juni 2019   en kennisnemen van de   
motie- en toezeggingenlijst
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6. Vragenrecht  
Dhr. Pieters maakt gebruik van het vragenrecht. Hij vraagt zich waarom er geen raadsleden aanwezig 
mogen zijn bij de expertmeeting die de volgende dag plaatsvindt in het kader van het participatietraject 
centrumontwikkeling Zuidlaren. Wethouder Vemer geeft aan dat er uitgebreid is nagedacht over de opzet 
van de expertmeeting en dat deze zo klein mogelijk is gehouden om het gesprek zo open en goed mogelijk 
te laten verlopen. Daarnaast geeft de wethouder aan dat hij vindt dat de raad wel goed moet kunnen 
controleren wat gezegd is en dus zal er een verslag inclusief audio en video worden gemaakt. 

Dhr. Pieters, dhr. Dijkstra en dhr. Van Es dienen de volgende motie in:
verzoekt het college de fracties toe te staan een vertegenwoordiger, enkel als toehoorder, aanwezig te laten 
zijn bij de expertmeeting in het kader van centrumontwikkeling Zuidlaren op 26 juni 2019.
De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (VVD, PvdA en GB) en de overige stemmen tegen.

LT, GroenLinks, D66, CDA en CU dienen de volgende motie in:
Verzoekt het college af te zien van het maken van video- en audioopnames en te volstaan met een 
schriftelijk verslag van de expertmeeting.
De motie wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (VVD, PvdA en GB) en de overige stemmen voor.
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7. Mededelingen college  
Er worden geen mededelingen gedaan.

8. Informatie uit het college  
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 3 juni 2019 en 11 juni 2019.
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 29 mei 2019 tot 12 juni 2019.

Besluit raad: Naar aanleiding van een brief van het college over supermarkt Ter Borch vraagt dhr. Pieters 
hoe de raad op de hoogte wordt gehouden over de ontwikkelingen in dit proces. De burgemeester zegt toe 
dat hier schriftelijk op terug wordt gekomen.

9. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot   6 juni 2019  )  
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

10. Financiële bijdrage deel Fietssnelweg, deel Groningerweg naar sluis De Punt en Vrieserweg   
      Voorstel:
       1.  A Een economisch krediet van € 200.000 (excl. BTW) ter beschikking stellen voor de 
               fietssnelweg;
            B Dit dekken voor een bedrag van € 100.000 uit de BDU-subsidie
            C De structurele kapitaallasten van de resterende bijdragen van €100.000 ten bedrage 
                van €3.500 dekken binnen het structureel budget voor onderhoud wegen.
       2.  Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Besluit raad: Mw. Lubbers, dhr. Van der Meij, mw. Kamminga, dhr. Pieters en mw. Wiersema leggen een 
stemverklaring af. Mw. Lubbers geeft aan dat de PvdA vindt dat de besluitvorming in dit project geen 
schoonheidsprijs verdient, maar dat de PvdA wel blij is met de redelijk concrete plannen voor het 
aanpakken van de fietspaden langs de Hunebedstraat en de Hoofdweg. Dhr. Van der Meij zegt dat 
GroenLinks zich kan vinden in het voorstel en in spanning uitkijkt naar het voorstel voor het tracé tussen 
Onlandweg en Sluis 3. Mw. Kamminga geeft aan dat GB vindt dat het voorstel afwijkt van wat de wethouder 
op 13 november 2018 heeft toegezegd. Bovendien vindt GB dat de €200.000 beter besteed kan worden 
aan bestaande fietspaden en een fietssnelweg een provinciaal project is waar de gemeente niet financieel 
aan hoeft bij te dragen. GB zal dan ook tegen het voorstel stemmen. Dhr. Pieters geeft aan dat de VVD 
tegen het voorstel zal stemmen vanwege de onduidelijkheid over de rest van het tracé en de financiële 
bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd. Mw. Wiersema geeft aan dat het CDA blij is met het 
voornemen een fietssnelweg aan te leggen en dat het CDA daarom zal instemmen met het voorstel.
Het voorstel wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (VVD, PvdA en GB) en de overige stemmen voor.

11. Vaststelling bestemmingsplan Duinweg 2 en 2a Midlaren  
      Voorstel:
      Het bestemmingsplan Duinweg 2 en 2a Midlaren als vervat in de bestandenset met de
      planidentificatie NL.IMRO.1730.BPDuinweg2en2aML-0401, ongewijzigd ten opzichte van het
      ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen.

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

12. Ruimte voor Ruimte Groningerstraat 54 Midlaren en NAM-locatie  
      Voorstel:
      1. Instemmen met de toepassing van de Ruimte voor Ruimteregeling voor het perceel Groningerstraat 54 en 

          het corrigeren van de bestemming van de NAM-locatie, beiden te Midlaren;
      2. Het ontwerpbestemmingsplan “Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren” 
          (NL.IMRO.1730.BPGroningerstr54ML-0301) vrijgeven voor terinzagelegging, waarbij de gelegenheid 
          wordt geboden tot het indienen van zienswijzen.

Besluit raad: Dhr. Franke legt een stemverklaring af. Hij geeft aan dat Leefbaar Tynaarlo voor de ruimte-
voor-ruimteregeling is, maar liever de NAM-locatie gesloten had zien worden.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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13. Facetbestemminsgsplan kleinschalige windturbines Buitengebied  
      Voorstel:
      Instemmen met het voorontwerp ‘Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines Buitengebied’ en dit 
      bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak en overleg. 

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

14. Wijziging samenstelling raadswerkgroep Duurzaamheid  
      Voorstel: 
      1 Mw. C. Ensing-Compaan benoemen als lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid
      2 Dhr. T.A.H. Dijkstra (PvdA) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid 

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

15. Bouwinitiatief Vosbergerlaan 20 Eelde  
      Voorstel:
      1. Instemmen met het bouwinitiatief voor het perceel Vosbergerlaan 20 te Eelde, waarbij de
          bestaande woning wordt afgebroken en herbouwd, waarbij tevens een extra woning op het       
          perceel wordt gerealiseerd;
      2. Instemmen met het starten van een planologische procedure door het opstellen van een
          voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en    
          vooroverleg (conform artikel 3.1.1 Bro);
      3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het
          ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer er geen reacties
          van belangstellenden worden ontvangen.

Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

BESPREEKBLOK

16. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 11, 12, 13, 14, 15, 17 en 18
Er wordt geen gebruikgemaakt van het inspreekrecht. 

17. Jaarstukken 2018  
      Voorstel:
      1. De jaarstukken 2018 vaststellen;
      2. Instemmen met de voorgestelde bestemming van het resultaat 2018;
      3. Kennisnemen van de bevindingen van de accountant;
      4. Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging.

Besluit raad: 
Wethouder De Graaf zegt toe om voor de zomervakantie met een voorstel te komen over 
schuldhulpverlening.
Wethouder Lammers zegt toe nog een keer extra te communiceren over het beleid ten aanzien van bomen 
kappen voor zonnepanelen. Beleid is om dit niet te doen.
Wethouder Gopal zegt toe om het verhogen van de vaccinatiegraad nog eens te bespreken in het 
bestuurlijk overleg.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

18. Jaarstukken en ontwerpbegrotingen Gemeenschappelijke regelingen  
      Voorstel:
      1 Kennis te nemen van de jaarstukken van Alescon 
      2 Kennis te nemen van de opleggers en bijbehorende jaarstukken en ontwerpbegrotingen
      3 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Publiek Vervoer Groningen-Drenthe
      4 Op de overige ontwerpbegrotingen geen zienswijze in te dienen 

Besluit raad: 
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Het besluit wordt naar aanleiding van de bespreking door de voorzitter mondeling gewijzigd, zodat dit nu 
luidt:

      Voorstel (nieuw):
      1 Kennis te nemen van de jaarstukken van Alescon 
      2 Kennis te nemen van de opleggers en bijbehorende jaarstukken en ontwerpbegrotingen
      3 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Publiek Vervoer Groningen-Drenthe
      4 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de RUD: na 2020 stoppen met incidentele 5% 

bijdrage; ontwikkelprogramma leidend laten zijn voor extra investeringen; actievere informatieplicht – 
minimaal vier keer per jaar een rapportage.

      5 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD: tav VTD: op de hoogte houden van 
samenspel met gemeente, binnen de bestaande middelen blijven en als dat niet luk dan de raad op tijd 
informeren met rapportage.

      6 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van WPDA zoals verwoord in de brief hierover van het 
college.

7 Op de overige ontwerpbegrotingen geen zienswijze in te dienen

Mw. Wiersema dient het volgende amendement in:
Oude tekst
Gevraagd besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken van Alescon
2. Kennis te nemen van de opleggers en bijbehorende jaarstukken en ontwerpbegrotingen
3. Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Publiek Vervoer Groningen- Drenthe
4. Op de overige ontwerpbegrotingen geen zienswijze in te dienen
Nieuwe tekst
Gevraagd besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken van Alescon
2. Kennis te nemen van de opleggers en bijbehorende jaarstukken en ontwerpbegrotingen
3. Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Publiek Vervoer Groningen- Drenthe
4. Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van het Recreatieschap Drenthe met de volgende
strekking: dat het Recreatieschap zich actief moet inzetten om de infrastructuur en informatie
rondom de evenementen in Drenthe te versterken ten behoeve van de totale toeristische keten
5. Op de overige ontwerpbegrotingen geen zienswijze in te dienen.
Het amendement wordt aangenomen met 8 stemmen tegen (VVD, GB en PvdA) en de overige stemmen 
voor. 

Het gewijzigd voorstel wordt unaniem aangenomen.

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 9 juli 2019

De voorzitter, De griffier,
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