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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 12 oktober 2021, 20:00 uur, 
raadszaal 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), 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), 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), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. 
Dijkstra (PvdA) en A. Lubbers (PvdA) 
 
Afwezig: G.J. de Jonge (CU) 
 
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: De heer Kuipers doet het ordevoorstel om agendapunt 8 op de bespreekagenda te zetten 
omdat insprekers zijn aangemeld. Dit betekent dat de insprekers in deze vergadering aan het woord komen 
maar dat bespreking van het agendapunt wordt geagendeerd voor 2 november.  

 
De raad stemt hiermee in. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 28 september 2021 en kennisnemen van de motie- en 

toezeggingenlijsten 
Besluit raad: De heer Pieters geeft aan dat er twee onvolkomenheden staan in de besluitenlijst. De  
besluitenlijst zal worden aangepast en voor besluitvorming worden geagendeerd in de volgende  
raadsvergadering. De raad neemt kennis van de motie- en toezeggingenlijst.  

 
4. Vragenrecht 

Dhr. Franke, mevr. Lubbers en dhr. Van der Meij maken gebruik van het vragenrecht.  
De heer Franke stelt vragen over het niet toestaan van de orgelman op de Zuidlaardermarkt.  
Burgemeester Thijsen geeft aan de gevoelens hierover te begrijpen en te delen maar door de regelgeving 
op dit moment geen andere mogelijkheid te zien.  
 
Mevrouw Lubbers stelt vragen over het proces en communicatie rond de presentatie van het schetsontwerp 
Hoofdweg en vraagt de wethouder de toezegging te doen om duidelijker te communiceren over de 
procedure en alsnog een inloopbijeenkomst te organiseren. De heer Van der Meij sluit zich bij deze vragen 
aan. Wethouder Wiersema zegt dit toe.  
 
De heer Van der Meij stelt vragen over de communicatie rond wegwerkzaamheden aan de Schoolstraat in 
Tynaarlo. Wethouder Wiersema geeft aan zijn opmerkingen mee te nemen naar de aannemer.  
 

5. Mededelingen college 
Er zijn geen mededelingen 

 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 21 september 2021 en 28 september 
2021 

b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 16 september 2021 tot 29 september 2021. 
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 22 september 2021) 
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Besluit raad: De heer Kuipers vraagt of afdoening van de brief van de Albert Heijn (LIS nr. 293) op de lijst  
kan blijven staan totdat ook de vragen van GroenLinks (LIS nr. 296) zijn beantwoord in verband met het  
mogelijk agenderen van de brieven in de raad. Met inachtneming van deze opmerking wordt de lijst  
vastgesteld.  

 
8. 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.       

 
Er wordt ingesproken door:  
- De heer Piëst  
- De heer Weenink 

 
Besluit raad: Het onderwerp wordt geagendeerd voor de bespreekagenda van de volgende 
raadsvergadering. 

 
9.    Inspreken inwoners* 

*betreft inspraak voor agendapunt 8, 15 en 16 
 
Bij agendapunt 8 is er in 1e termijn gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht door: 

 - De heer Piëst  
 - De heer Weenink  

 
     Bij agendapunt 10 is er gebruik gemaakt van het inspreekrecht door het insturen van een  
     inspreekreactie door de heer Kuipers van de Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ). 
 
     Bij agendapunt 12 zal er in 2e termijn gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht door de heer Bremer.  
 
     Bij agendapunt 16 zal er gebruik gemaakt worden van het inspreekrecht door mevrouw Hoekstra (Everys    
     Fashion) 
 
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 voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering. 
 

11. Manege Zuidlaren (op verzoek van fractie VVD) 
 Dhr. Pieters stelt een aantal vragen over de beantwoording van vragen van de VVD over de manege in 

Zuidlaren: 1. Zijn er taxatierapporten en als deze er zijn dan moeten ze inzichtelijk zijn. 2. Hoe kan het zo 
lang duren om tot een vergelijk te komen? 3. Wat is de stand van zaken? De fractie GroenLinks en D66 
stellen aanvullende vragen.  

 
 Besluit raad:  

De volgende motie wordt ingediend: 
 Motie 2021.28 Motie van afkeuring wethouder Kraaijenbrink (VVD, GB, PvdA) 
 De motie wordt aangenomen met 14 stemmen voor (VVD, GB, PvdA, D66 en CDA) en de overige 8 

stemmen tegen.  
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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: In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar 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: De heer Hageman doet het ordevoorstel om dit punt kort te behandelen door de wethouder te 

vragen of hij bereid is in de raad een toezegging te herhalen die in eerder gesprek met ouders is gedaan, 
namelijk dat huisvesting binnen twee jaar is geregeld. De wethouder zegt dat de toezegging iets anders was. 
De wethouder zegt toe dat er in oktober duidelijkheid komt over de locatiekeuze van de Mariaschool en dat 
het streven is om binnen twee jaar de huisvesting te regelen met de kanttekening dat dit mede afhankelijk is 
van besluitvormig in raad en het bouwproces.  

 
14. 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: In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende  
raadsvergadering. 
 

15. 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: In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende  
raadsvergadering. 

 
16. Brief college beantwoording vragen fractie GroenLinks – Parkeren Zuidlaren (op verzoek van fractie 

GroenLinks) 
Besluit raad: In verband met de tijd wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende  
raadsvergadering. 

 
17. Sluiting 
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:10 uur. 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 2 november 2021 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


