Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 25 februari 2020, 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), 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), 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.L. Middendorp (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, H. Wiersema en J.E. de Graaf.
Voorzitter
Griffier

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

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. Vaststellen van de agenda
Besluit raad: Een voorstel van de heer Nijenbanning om agendapunt 11 (Participatiekader beleidskader
hernieuwbare energie) van de agenda te halen wordt verworpen met 10 stemmen voor (GB, PvdA, VVD,
Ririhena en Veenstra) en 13 stemmen tegen (CU, LT, CDA, D66, Kuipers en Van der Meij). De agenda
wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 28 januari 2020 en kennisnemen van de
motie- en toezeggingenlijsten
Besluit raad: De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijsten worden ter
kennisgeving aangenomen.
4. Vragenrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht.
5. Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen van het college.
6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 21 januari 2020, 28 januari 2020, 4
februari 2020 en 11 februari 2020
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 17 januari 2020 tot 12 februari 2020.
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6 februari 2020)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Vaststelling bestemming ‘Kleinere kernen, Hunzeweg 82 De Groeve
Voorstel:
De raad besluit om het bestemmingsplan Kleinere Kernen, Hunzeweg 82 De Groeve met
identificatienummer NL.IMRO.1730.Hunzeweg82DG-0401 vast te stellen
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
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9. Voornemen WPDA om lid te worden van werkgeversvereniging
Voorstel:
1. Instemt met het voornemen van WPDA om aan te sluiten bij de werkgeversvereniging;
2. Het wenselijk vindt dat de arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk aansluiten bij die van
gemeentelijke medewerkers;
3. De WPDA hierover informeert middels bijgevoegde brief.
Besluit raad:
De heer Ririhena legt een stemverklaring af waarin hij opmerkt dat de WPDA in haar brief van 3 december
heeft gevraagd om een reactie op uiterlijk 27 januari en het college de brief op 28 januari beantwoord heeft
en daarin vermeldt dat de raad geen bezwaar heeft, hoewel dit onderwerp nu pas op de agenda staat.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
10. Voornemen GGD lidmaatschap werkgeversvereniging
Voorstel:
In te stemmen met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Drenthe
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
11. Participatiekader beleidskader hernieuwbare energie
Voorstel:
Het voorgestelde participatiekader ten behoeve van het opstellen van het beleidskader hernieuwbare
energie voor de gemeente Tynaarlo vast te stellen.
Besluit raad:
De heer Vellinga dient het volgende amendement in:
Oude tekst:
Het voorgestelde participatiekader ten behoeve van het opstellen van het beleidskader hernieuwbare
energie voor de gemeente Tynaarlo vast te stellen.
Nieuwe tekst:
Het voorgestelde participatiekader ten behoeve van het opstellen van het beleidskader hernieuwbare
energie voor de gemeente Tynaarlo als volgt gewijzigd vast te stellen:
- De titel wijzigen in ‘Tynaarlose ambitie opwekking hernieuwbare energie’
- De paragraaf ‘Ambities en kaders’ vervangen door de volgende tekst: ‘Gemeente Tynaarlo
energieneutraal in 2030. Dat was de ambitie, zoals in 2015 vastgesteld in de duurzaamheidsvisie ‘dorp
van de toekomst’. Concreet betekent dit dat er in 2030 1665TJ hernieuwbare energie zou moeten
worden opgewekt wanneer uitgegaan wordt van 0% reductie van het huidige energiegebruik. In de
nulmeting en potentiestudie, uitgevoerd door het adviesbureau Bosch & Van Rijn, wordt de inschatting
gemaakt dat deze ambitie, onder de huidige technologie, voor onze gemeente stevig, maar mogelijk te
realiseren is. In de second opinion, uitgevoerd door de Hanzehogeschool, wordt de haalbaarheid van
deze ambitie lager ingeschat. Bovendien is het maatschappelijk draagvlak voor grote windmolens
moeilijk in te schatten. Wanneer uit beide rapporten de laagste cijfers per energiebron worden
aangehouden en de grote windmolens buiten beschouwing worden gelaten, lijkt een ambitie van 745TJ
realistisch haalbaar. Omdat we verwachten dat de komende jaren de techniek zich nog zal ontwikkelen
en energiebronnen zoals geothermie en biomassa een (grotere) bijdrage kunnen gaan leveren, stellen
we onszelf een hogere ambitie. Voor gemeente Tynaarlo zetten we daarom de ambitie voor de
opwekking van hernieuwbare energie voor 2030 op een bandbreedte van 745-1090TJ. Deze ambitie zal
na twee jaar herijkt worden op basis van de stand van de techniek van dat moment en de inmiddels
ontwikkelde gemeentelijke duurzaamheidsvisie.
Uit de genoemde studies blijkt dat een mix van hernieuwbare energiebronnen nodig is om onze ambitie
te realiseren. Daarom sluiten we op voorhand niet een bepaalde energiebron uit.
Bestaande wet- en regelgeving geeft aan waar juridische beperkingen liggen om onze ambitie ruimtelijk
vorm te geven. Dat geeft duidelijkheid. Het zorgt ervoor dat we beschermen wat het waard is te
beschermen.’
- De overige paragrafen, vanaf ‘Participatie, waarom doen we dat?’, schrappen.
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Over het amendement worden de volgende stemverklaringen afgelegd:
- Mevrouw Kardol: D66 zal het amendement steunen, maar vindt het proces geen schoonheidsprijs
verdienen en blijft bovendien vasthouden aan de ambitie om energieneutraal te worden.
- De heer Nijenbanning: De VVD kan zich niet vinden in de procedure. Op basis van de raadstafels had
de VVD liever het college gevraagd om met een nieuw, beter en meer gedragen voorstel te komen. De
VVD steunt het amendement niet.
- De heer Dijkstra: Het amendement leidt feitelijk tot een geheel nieuw voorstel. De PvdA vindt dit een
diskwalificatie van het college en had liever gehad dat het college zelf met een nieuw voorstel was
gekomen. Bovendien vindt de PvdA het wonderlijk dat de hele participatie uit het voorstel wordt
gehaald. De PvdA steunt het amendement niet.
- De heer Van Es: GB vindt het amendement beter dan het voorliggende stuk en kan zich bovendien
vinden in het afgezwakte bod voor de RES. GB zal het amendement steunen.
Het amendement wordt aangenomen met 6 stemmen tegen (PvdA en VVD) en de overige 17 stemmen
voor.
Over het geamendeerde voorstel legt de heer Nijenbanning een stemverklaring af waarbij hij aangeeft dat
de VVD, aansluitend bij zijn vorige stemverklaring, tegen het geamendeerde voorstel zal stemmen.
Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 6 stemmen tegen (PvdA en VVD) en de overige 17
stemmen voor.
12. Inspreken inwoners* 8, 9, 10 en 14
*betreft inspraak voor agendapunt
De heer de Muinck maakt gebruik van het inspreekrecht bij agendapunt 14.
13. Visie bibliotheek 2020 – 2024 (bespreken tweede termijn)
Voorstel:
1. Instemmen met de notitie “bibliotheek 2020-2024”;
2. Onderwerp bibliotheek 2020-2024 en bijbehorende subsidiëring betrekken bij integrale
afweging van de Perspectievennota 2020 (begroting 2021 e.v.).
Besluit raad:
Wethouder De Graaf zegt toe dat de financiële consequenties van de voorliggende visie zullen worden
opgenomen in de perspectievennota, zodat de raad dan een integrale afweging kan maken.
Het voorstel wordt ter besluitvorming geagendeerd voor de volgende raadsvergadering op 24 maart.
14. Bespreken ingekomen brief – voortbestaan de Kimme (op verzoek van de fractie CDA)
Behandeling raad:
De heer de Muinck maakt gebruik van het inspreekrecht.
Wethouder De Graaf zegt toe dat er een quickscan zal worden uitgevoerd om meer duidelijkheid te krijgen
over de investeringen, kosten, exploitatie en bezettingsgraad van de Kimme. Deze quickscan zal rond de
zomer naar de raad worden gestuurd.
18. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 21:55 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 24 maart 2020

De voorzitter,

De griffier,
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