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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 30 oktober 2018, 19:00 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), W.K.N. van der Meij (GL), M.A. Ririhena (GL), H.W.A. 
van Os (D66), F. Haisma (CDA), K. Knot (CDA), T.A.H. Dijkstra (PvdA), P. van Es (GB) en H. van den Born 
(CU). 
 
Tevens aanwezig: de wethouders J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers, R.A. Kraaijenbrink en J.E. de Graaf. 
 
Afwezig: K. Kuipers (GL) en J. van den Boogaard (D66) 
 
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. Vaststellen van de agenda 

Mw. Hofstra heeft een vraag over agendapunt 10. De VVD zal daarvoor een amendement indienen en geeft 
aan dat dit amendement grote steun zal hebben in de raad. Wanneer het amendement wordt aangenomen, 
zal de VVD kunnen instemmen met het voorstel bij agendapunt 10 en kan zij dus nu ook instemmen met de 
agenda. Zo niet dan zal de VVD het agendapunt op bespreken willen zetten en moet de agenda dus 
gewijzigd worden. Afgesproken wordt dat bij agendapunt 10 eerst het amendement in stemming zal worden 
gebracht en dan verder gekeken zal worden naar de behandeling van het voorstel. 
Mw. Veenstra verzoekt agendapunt 15 te verplaatsen naar agendapunt 12. De raad stemt hiermee in en 
stelt de aldus gewijzigde agenda vast.  

 
3. Vaststellen van de besluitenlijsten raadsvergadering 9 oktober 2018 en kennisnemen van de digitale Lange 

Termijn Agenda 
Dhr. Dijkstra vraagt de toezegging toe te voegen dat wethouder Kraaijenbrink in de eerstvolgende 
vergadering terug zou komen op de aangenomen motie over de Albert Heijn in Zuilaren. De toezegging 
wordt toegevoegd. 
Dhr. Franke wil, zoals gebruikelijk, een woord van dank uitspreken voor alle medewerkers van de 
Zuidlaardermarkt. 

 
4. Vragenrecht 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenrecht. 
 
5. Mededelingen college 

Burgemeester M.J.F.J. Thijsen deelt mee dat de informatieavond over de VRD verschoven is van 6 
november naar 4 juni. 
Wethouder R.A. Kraaijenbrink deelt mee dat het college besloten heeft de motie van de raad van 9 oktober 
over de Albert Heijn niet uit te voeren. Er zijn inmiddels gesprekken geweest met een bureau dat het 
college gaat helpen bij het opstellen van een centrumplan voor Zuidlaren, samen met alle betrokkenen. 
Omdat er inmiddels vergevorderde plannen zijn voor ontwikkeling van het proces voor het definitieve 
centrumplan, zou een tijdelijke AH op het PBH-terrein in de weg staan. De motie kan daarom niet 
uitgevoerd worden, volgens het college. 
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Mw. Veenstra en dhr. Dijkstra dienen de volgende motie in: 
Constaterende dat:  
- op 9 oktober een motie is ingediend met het volgende dictum: 

o Draagt het college op Ahold/Albert Heijn op de kortst mogelijk termijn een traject aan te bieden 
met een gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke gespreksleiding. Het traject start uiterlijk op 1 
november 2018 en eindigt uiterlijk op 31 januari 2019. Doel van het traject is om voor beide 
partijen tot acceptabele afspraken te komen en de raad daarover te informeren; 

- het college op deze motie geen antwoord en aan deze motie geen gevolg heeft gegeven. 
Spreekt daarover zijn treurnis uit. 
 
Dhr. Pieters en dhr. Van Es leggen een stemverklaring af. 
Dhr. Pieters geeft aan dat de VVD het standpunt van het college waardeert, zij zien dit als een consistente 
en consequente lijn en steunen daarom de motie niet. 
Dhr. Van Es geeft aan dat GB alle begrip heeft voor de lijn die het college heeft gekozen en ook vind dat het 
college weinig anders kan doen. 
 
De motie wordt met 5 stemmen voor (GL en PvdA) en 16 stemmen tegen (overige leden) verworpen.  

 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 2, 9 en 15 oktober 2018. 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 28 september t/m 17 oktober 2018. 

De informatie wordt ter kennis aangenomen. 
 

7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 4 oktober 2018) 
Besluit raad: De lijst wordt vastgesteld. 

 
8. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WPDA 

Voorstel:  
Het college toestemming verlenen om de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa te wijzigen 
ingaande 1 januari 2019. 
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

9. Vrijgeven Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo voor inspraak en overleg 
Voorstel:  
In te stemmen met de ontwerp Beleidsvisie Omgevingsveiligheid gemeente Tynaarlo en deze vrij te geven 
voor inspraak en overleg door terinzagelegging gedurende een periode van zes weken.  
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

10. Woningmarktonderzoek kernen gemeente Tynaarlo 
Voorstel:  
1. Kennisnemen van de conclusies en aanbevelingen van het Woningmarktonderzoek kernen gemeente 

Tynaarlo, 17 augustus 2018.  
2. Op basis van de uitkomsten van het onder 1. genoemde onderzoek concluderend dat er 

programmatisch ruimte is voor woningbouw in Vries Zuid:  
a. Het college van burgemeester en wethouders opdracht geven voor het opstellen van een 

startnotitie voor de ontwikkeling van de locatie Vries Zuid, hierbij gelet op de uitkomsten van het 
onderzoek uitgaan van gefaseerde ontwikkeling van 40 – 75 woningen.  

b. De voorbereidingskosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van de ontwikkeling van 
de locatie Vries Zuid te activeren als immateriële vaste activa. 

Besluit raad:  
Mw. Hofstra dient het volgende amendement in: 
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen:  
De zin onder besluit 2 ‘Op basis van de uitkomsten van het onder 1. genoemde onderzoek concluderend 
dat er programmatisch ruimte is voor woningbouw in Vries Zuid’ te verwijderen, zodat resteert als gevraagd 
besluit:  
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1. Kennisnemen van de conclusies en aanbevelingen van het Woningmarktonderzoek kernen gemeente 
Tynaarlo, 17 augustus 2018. 

2.  
a. Het college van burgemeester en wethouders opdracht geven voor het opstellen van een 

startnotitie voor de ontwikkeling van de locatie Vries Zuid, hierbij gelet op de uitkomsten van het 
onderzoek uitgaan van gefaseerde ontwikkeling van 40 – 75 woningen. 

b. De voorbereidingskosten van onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van de ontwikkeling van 
de locatie Vries Zuid te activeren als immateriële vaste activa. 

Het amendement wordt unaniem aangenomen 
Het gewijzigde voorstel wordt unaniem aangenomen 
 

 
BESPREEKBLOK 
 
11. Inspreken inwoners 

Betreft agendapunt 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 en 16 
 

12. Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en ontwerpwijziging Beeldkwaliteitsplan “Waterwijk Ter Borch” 
Voorstel: 
1. Vaststellen het ontwerpbesluit tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 

2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het project “plaatsen houten damwanden 
met dek planken op het perceel Garmpoleiland zuidzijde te Eelderwolde”;  

2. Instemmen met het ontwerp van de ruimtelijke onderbouwing “Damwanden Garmpoleiland te 
Eelderwolde”;  

3. Instemmen met het ontwerp van de wijziging van het Beeldkwaliteitsplan “Waterwijk Ter Borch”;  
4. Burgemeester en wethouders uitnodigen om de documenten genoemd onder 1 tot en met 3 - in 

combinatie met de aanvraag om omgevingsvergunning - gedurende zes weken ter inzage leggen met 
de mogelijkheid voor eenieder van het indienen van een schriftelijke zienswijze.  

5. Te bepalen dat na afloop van de onder 4 genoemde termijn, burgemeester en wethouders de 
ingekomen zienswijzen van een reactie voorzien en ter besluitvorming over de documenten genoemd 
onder 1 tot en met 3 aan de gemeenteraad voorleggen. 

Besluit raad: 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen 
 

13. Brief beeldkwaliteitsplan businesspark Ter Borch (op verzoek van de fractie VVD) 
Behandeling: 
Dhr. Pieters dient de volgende motie in: 
Verzoekt het college  
1. Een informatie bijeenkomst te organiseren voor de raad waarin duidelijk wordt uitgelegd: 

a. wat de plannen waren zoals gepresenteerd door het college in het beeldkwaliteitsplan. 
b. wat de (on)mogelijkheden voor uitvoering van het amendement zijn in de huidige situatie. (Als 

onderdeel van het beeldkwaliteitsplan Ter Borch) 
Alsmede 

c. een mogelijk alternatief plan van aanpak te schetsen waarin wordt gerealiseerd wat het 
amendement beoogt (bescherming van de groene long), via een daarvoor geschikt instrument 
(beter dan beeldkwaliteitsplan en wel handhaafbaar), en aan te geven wat het beste voor Ter 
Borch zou zijn en waarmee we de kosten minimaliseren 

En 
2. Na de informatiebijeenkomst de raad te vragen of deze bereid is om zijn raadsbesluit  te heroverwegen 

voor een meer uitvoerbaar en effectief alternatief, bij voorkeur tegen lagere kosten. 
Stemverklaring Dijkstra: 
De motie wordt met 6 stemmen voor (VVD en GB) en 15 stemmen tegen (overige leden) verworpen. 
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14. Brief prestatieafspraken (op verzoek van de fractie VVD) 
Behandeling: 
Dhr. Pieters geeft aan erg veel moeite te hebben met twee opmerkingen van het college. Allereerst de 
opmerking in de raadsvergadering van 18 april 2017 dat de prestatieafspraken in de raad zouden zijn 
vastgesteld, terwijl dit niet is gebeurd. Ten tweede de opmerking in de brief van 9 juli 2018 dat het college 
de raad wat actiever op de hoogte had kunnen houden, terwijl volgens dhr. Pieters de raad op geen enkele 
manier op de hoogte is gehouden. Daarnaast geeft dhr. Pieters aan zich zorgen te maken om de 
ontwikkelingen in de sociale woningbouw en vindt hij het kwalijk dat de raad niet is geïnformeerd over de 
foute informatie die op 18 april aan de raad is gegeven. Dhr. Vemer reageert hierop namens het college en 
maakt excuses op het laatste punt. 
  

15. Tarieven inzameling huishoudelijk restafval 2019 
Voorstel: 
Instemmen met: 
1. het scenario voor de tarifering van Laag-kg tarief en Hoog aanbiedtarief; 
2. kg tarief huishoudelijk restafval vaststellen op € 0,18; 
3. aanbiedtarief huishoudelijk restafval container vaststellen op € 3,00; 
4. vastrecht inzameling afval en reiniging vaststellen op € 110,00; 
5. een korting op het vastrecht van € 32,00 voor 2019 ten laste van de voorziening afval en reiniging; 
6. het variabele deel van de aanslag oplegging innen in het opvolgende belastingjaar. 
Besluit raad: 
Wethouder Lammers zegt toe uit te zoeken of op het kwartaal-afschrift naast de kilo’s ook de kosten 
inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Hij komt hier binnen twee weken op terug.  
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

16. Vaststellen bestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38 
Voorstel: 
1. De Reactienota zienswijze Bestemmingsplan Vries - Oude Asserstraat 38, d.d. 14-09-2018 vast te 

stellen; 
2. Het Bestemmingsplan Vries – Oude Asserstraat 38, als vervat in de bestandenset met de 

planidentificatie NL.IMRO.1730.bpOudeAsserstr38-0401, ongewijzigd vast te stellen;  
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
Besluit raad: 
Peter van Mombergen maakt gebruik van het inspreekrecht. 
Dhr. Van der Meij en mw. Lubbers geeft een stemverklaring:  
Mw Lubbers geeft aan dat de PvdA blij is dat de bewuste plaats in Vries nu in ontwikkeling wordt genomen. 
Dhr. Van der Meij geeft aan dat hoewel GL tegen gasaansluitingen is, wel in zal stemmen met dit voorstel 
vanwege de belang van het project. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 13 november 2018 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


