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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 25 september 2018, 20:00 uur, 
raadzaal gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. 
 
Aanwezig: N. Hofstra (VVD), S. Veenstra (GL), C.E. Kardol (D66), H. Wiersema (CDA), J.H. Kamminga (GB), A. 
Lubbers (PvdA), C.H. Kloos (LT), H.J. Franke (LT), J.J. Vellinga (LT), A.W.C. Wouterson (LT), E.B.A. Hageman 
(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), H.W.A. van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), T.A.H. 
Dijkstra (PvdA) en H. van den Born (CU). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers en J.E. de Graaf. 
 
Afwezig: P. van Es (GB) en wethouder R.A. Kraaijenbrink 
 
Voorzitter : M.J.F.J. Thijsen (burgemeester) 
Griffier : 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 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten raadsvergadering 11 september 2018 en kennisnemen van de digitale 

Lange Termijn Agenda 
Bij punt 17 zijn de partijen toegevoegd aan de uitslag van de stemming. Dit zal voortaan gedaan worden bij 
alle stemmingen.  

 
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 4 en 11 september 2018. 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 30 augustus 2018 t/m 12 september 2018. 

 
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
Van één brief wordt bespreking in de volgende raadsvergadering gevraagd: 
- Centrumontwikkeling Zuidlaren d.d. 11 september  
LT zal een schriftelijk behandelvoorstel aanleveren voor de volgende raadsvergadering. 

 
7. Gemeenschappelijke regelingen (stukken ter kennisgeving) 

Besluit raad: Dit is een leeg agendapunt. Er wordt geen besluit gevraagd.  
 
8. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 6 september 2018) 

Besluit raad: De lijst wordt vastgesteld. 
 
9. Stukken in de leesmap 

Besluit raad: De stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 
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BESLUITBLOK 
 
10. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Natuurwonen in de Schelfhorst’ 

Voorstel:  
De formele procedure starten door het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitsplan 
‘Schelfhorst Natuurwonen’ ter inzage te leggen. 
Besluit raad: 
De heer Kuipers en mevrouw Lubbers maken gebruik van de gelegenheid om een stemverklaring af te 
leggen. Dhr. Kuipers geeft aan dat GL tegen het steeds meer bouwen buiten de bebouwde kom is, GL mist 
de mogelijkheid om de grond op te kopen en te bestemmen voor natuur. Mw. Lubbers geeft aan dat het 
proces geen schoonheidsprijs verdient, zij vindt het bovendien jammer dat de wethouder niet met de 
ontwikkelaar in gesprek wil om kleinere/goedkopere woningen te realiseren. Ze hoopt met de 
terinzagelegging inzicht te krijgen in het draagvlak en andere inzichten vanuit de samenleving.  
Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor (LT, VVD, D66, CDA, PvdA, CU) en 5 tegen (GL, 
GB). 

 
11. Vergaderrooster 2019 

Besluit raad: 
Zonder hoofdelijke stemming wordt het vergaderrooster vastgesteld. 

 
BESPREEKBLOK 
 
12. Inspreken inwoners 

Er hebben zich geen insprekers gemeld 
 

13. Bespreken uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’ 
Behandelvoorstel:  
Het uitvoeringsprogramma ‘Leef de ruimte die je krijgt’ bespreken, zodat het college de meningen over het 
programma kan horen en mee kan nemen in de op te stellen begroting voor 2019. 
Behandeling: 
Wethouder Lammers zegt toe om binnen twee weken schriftelijke informatie over parkeernormen naar de 
raad te sturen. Mevrouw Kamminga geeft aan dat er een parkeerprobleem is in Groote Veen, wethouder 
Lammers zegt daarom toe om uit te zoeken of dit inderdaad het geval is. Mevrouw Kamminga geeft aan dat 
er bushaltes verdwijnen in Eelde per 1 januari 2019, wethouder Lammers zegt toe dat hij schriftelijk terug 
komt op de vragen wat de gevolgen hiervan zijn, hoe de bereikbaarheid in Eelde gegarandeerd blijft en 
wanneer hij door het OV-bureau hierover is geïnformeerd. Dhr. Pieters geeft aan dat inwoners van Tynaarlo 
al brieven hebben ontvangen over de komst van een fietssnelweg. Wethouder Lammers zegt daarop toe 
om toe te zien op de communicatie richting de inwoners en de provincie over de fietssnelweg en om de 
raad actief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit onderwerp. Wethouder Vemer zegt toe 
een planning voor het proces Omgevingswet naar de raad te sturen. 
 

14. Bespreken RUD 
Behandelvoorstel: 
De zorgen die bij de raad leven over het functioneren van de RUD bespreken, zodat bepaald kan worden of 
en welke actie(s) door de raad ondernomen kan/kunnen worden. 
Behandeling: 
Het onderwerp wordt in eerste termijn besproken. De tweede termijn wordt verschoven naar de 
raadsvergadering van 9 oktober. 

 
15. Brief damwanden Garmpoleiland (op verzoek van GL) 

In verband met de tijd wordt dit onderwerp verschoven naar de raadsvergadering van 9 oktober. 
  

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 9 oktober 2018 
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De voorzitter, De griffier, 

 
 


