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Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 9 april 2019, 19:00 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), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), K. Kuipers (GL), W.K.N. van der Meij 
(GL), M.A. Ririhena (GL) (vanaf 19.20), 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 

 
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 van de raadsvergadering van 26 maart 2019 en kennisnemen van de 

motie- en toezeggingenlijst 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De motie- en toezeggingenlijst wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 
Dhr. Pieters verbaast zich over de verleende vergunning voor een gedeelte van de fietssnelweg ondanks 
gedane toezeggingen dat de raad nog iets over de fietssnelweg te zeggen zou hebben. De voorzitter zegt 
toe dat er donderdag een brief van het college komt met daarin meer informatie over wat er juridisch voor 
de raad nog mogelijk is om het over de vergunning (en de fietssnelweg) te hebben. Nadat de brief verspreid 
is, zal het presidium per emailconsult een besluit nemen over of deze aanleiding geeft om een extra 
raadsvergadering in te plannen en zo ja wanneer. 

 
4. Vragenrecht 

Dhr. Franke en dhr. Hageman maken gebruik van het vragenrecht. 
Beide stellen vragen over de sluiting van het Harens Lyceum. Deze vragen worden beantwoord door 
wethouders Vemer en De Graaf beantwoorden de vragen. 

 
5. Mededelingen college 

Er worden geen mededelingen gedaan. 
 
6. Informatie uit het college 

a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 19 maart 2019 en 26 maart 2019. 
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 14 maart 2019 tot 27 maart 2019. 

Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen. 
De brief van 21 maart met als onderwerp voortgangsrapportage stichting Baasis wordt geagendeerd voor 
de volgende vergadering. 

 
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 21 maart 2019) 

Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
8.   Huisvestingsprogramma- en overzicht 2019 
       Voorstel:  
       1. Een krediet van € 144.470 beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van cbs de  
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           Holtenhoek, het exploitatiebudget voor kapitaalslasten cbs de Holtenhoek m.i.v. 2020 structureel 
           te verhogen met € 5.237,- en deze extra lasten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat; 
       2. Een krediet van € 271.299 beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van obs de  
           Vijverstee, het exploitatiebudget voor kapitaalslasten obs de Vijverstee m.i.v. 2020 structureel te  
           verhogen met € 9.853,- en deze extra lasten te dekken ten laste van het begrotingsresultaat; 
       3. Het krediet voor de flexibele schil obs de Vijverstee van € 133.103,- en de daarbij behorende  
           bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaalslasten van de flexibele schil te laten vervallen en  
           over te zetten naar de Algemene Reserve Grote Investeringen (Argi). 

Besluit raad:  
In het voorliggende raadsvoorstel is een fout ontdekt, in het raadsbesluit staat een foutief bedrag, dit wordt 
door de voorzitter genoemd en aldus gewijzigd wordt het besluit in stemming gebracht. 
Stemverklaring Hageman. De VVD kan de passage over het eenmalig verhogen van de normbedragen niet 
plaatsen en vraagt zich af wanneer de andere voorstellen dan komen, toch stemt de VVD met het 
voorliggende voorstel wel in. 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
9.   Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Lammers “T” 
       Voorstel:  
       Verlengen van de ontheffing van het woonplaatsvereiste van wethouder Lammers 

Besluit raad:  
Er wordt schriftelijk gestemd. Het voorstel wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

 
10.  Inspreken inwoners* 

Er hebben zich insprekers gemeld voor agendapunt 12 
 
11. Startnotitie ontwikkeling Vries Zuid ( behandeling 2de termijn) 
      Voorstel: 
      1. In stemmen met bijgevoegde concept Startnotitie Vries Zuid, d.d. 30 januari 2019; 
      2. De raad voorstellen eveneens in te stemmen met de bijgevoegde concept Startnotitie Vries Zuid, d.d. 30  
          januari 2019; 
      3. De raad tevens voorstellen: 
          a. Instemmen met het ophogen van het economische krediet Vries Zuid met een bedrag van                            
              €  870.000; 
          b. Deze ophoging van het krediet Vries Zuid te activeren als immateriële vaste activa. 
          c. Daartoe instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. 

Besluit raad:  
Mw. Lubbers dient de volgende motie in: 
Verzoekt het College: 

 Nieuwe woningbouwconcepten mee te nemen bij de planontwikkeling voor Vries Zuid, zoals het 
woningbouwconcept Tiny Houses, maar ook andere kleinere woningen specifiek geschikt voor 
ouderen; 

 Te onderzoeken of er binnen onze gemeente nog andere geschikte locaties zijn voor dergelijke vormen 
van woningbouw en daarover in 2019 aan de raad te rapporteren; 

 Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor andere vernieuwende vormen van woningbouw, 
zoals de zogenaamde “knarrenhofjes”, combinaties van wonen voor jonge mensen en ouderen, 
herbestemming van niet-wonen panden in en buiten de kernen en ook daarover aan de raad te 
rapporteren. 

In het debat wordt aan deze motie de volgende interpretatie gegeven: ‘onderzoeken’ kan gelezen worden 
als ‘open staan voor initiatieven vanuit de samenleving en dan met inwoners en projectontwikkelaars kijken 
naar mogelijkheden’. Met deze interpretatie wordt de motie unaniem aangenomen.  

 
Wethouder Vemer zegt toe dat het bestemmingsplan Vries Zuid na het participatieplan extern zal worden 
getoetst aan de ladder van duurzame verstedelijking. 
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Wethouder Kraaijenbrink stelt de raad voor om een discussie in te plannen over alternatieve 
energiebronnen in het algemeen. De raadswerkgroep duurzaamheid zal dit in eerste instantie oppakken.  
De voorzitter zegt toe dat nadat de participatie in Vries is afgerond, het resultaat wordt teruggekoppeld naar 
de raad, zodat er dan nog in de raad gesproken kan worden over onder andere de energievoorziening voor 
Vries Zuid en er dan een definitieve beslissing kan worden genomen.  
 
Stemverklaring dhr. Pieters: de VVD heeft de nodige scepsis, maar is er wel van overtuigd dat er iets moet 
gebeuren in Vries, vooral voor de starters, en zal daarom instemmen. Stemverklaring dhr. Van Es: GB gaat 
er vanuit dat er vooral aandacht zal zijn voor de doorstroming en de vraag vanuit de eigen lokale markt en 
stemt in. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 
12. Coördinatieregeling bestemmingsplan, omgevingsvergunning en besluiten ten behoeve van de bouw van    
      een supermarkt op het perceel Borchsingel 25 te Eelderwolde 
      Voorstel: 
      1. Het coördinatiebesluit als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening d.d.14 juni 2016, nr. 7, 
 met terugwerkende kracht tot 20 juni 2018 uit te breiden met de voorbereiding en bekendmaking van 
 de volgende besluiten van burgemeester en wethouders, die samen met het ontwerpbestemmingsplan 
 in ontwerp ter inzage hebben gelegen: 
 a. De acceptatie van de melding “brandveilig gebruik” (besluit als bedoeld in artikel 1.21, lid 1 van  
  het Bouwbesluit 2012). 
 b. Vaststelling van maatwerkvoorschriften voor het vertrekken van vrachtauto’s richting de   
  Borchsingel (besluit als bedoeld in artikel 2.20, lid 6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer). 
 c. Inzameling van glas en textiel in de wijk Ter Borch (besluit als bedoeld in artikel 4 onder e en f  
  van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2014). 
 d. Toekenning van het nummer Borchsingel 25 te Eelderwolde aan het nieuw verblijfsobject  
  (besluit als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Verordening naamgeving openbare ruimten en  
  nummering gemeente Tynaarlo 2008). 
      2.   Vast te stellen het “m.e.r.- beoordelingsbesluit stedelijke ontwikkeling entreegebied Ter Borch”, nader 
 gewijzigd en aangevuld zoals onder wijzigingsvoorstel 7 van de onder 4 genoemde nota is 
 aangegeven. 
      3. Vast te stellen het “Beeldkwaliteitsplan Supermarkt Borchsingel Eelderwolde”. 
      4. Vast te stellen de “Nota zienswijzen coördinatieregeling bouw supermarkt aan de Borchsingel in 
 Eelderwolde”. 
      5. Vast te stellen het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch Eelderwolde” 
 (NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0401), nader gewijzigd en aangevuld zoals bij de 
 wijzigingsvoorstellen 1 tot en met 5, 7, 8, 9 en 11 in de onder 4 genoemde nota is aangegeven. 
      6. Te bepalen dat voor het onderdeel van het bestemmingsplan dat voorziet in de bouw van een 
 supermarkt met bijbehorende bouwwerken, werken en werkzaamheden, geen exploitatieplan als 
 bedoeld in artikel 6.12, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening wordt vastgesteld. Dit aangezien het 
 verhaal van kosten van de grondexploitatie van de in het plan begrepen gronden anderszins is 
 verzekerd in verband met een afgesloten anterieure overeenkomst. 
     7. Te verklaren, dat het bestemmingsplan voor het onderdeel “herinrichting Borchsingel” mede wordt 
 vastgesteld ten behoeve van de aanleg of wijziging van wegen als bedoeld in artikel 3.4 van Bijlage I 
 van de Crisis- en herstelwet.  
     8. In het plan ten behoeve van de aanpassingen aan de Borchsingel en het optimaliseren van de 
 langzaam verkeerroute en het bestemmingsplan, de volgende wijzigingen aan te brengen: 
 a. er worden voorzieningen getroffen zodat de doorgang van auto’s tussen het parkeerterrein van  
  de scholen en het parkeerterrein van de supermarkt niet mogelijk is (zie wijzigingsvoorstel 3 in  
  de onder 4 genoemde nota); 
 b. de uitritconstructies van de Woltsingel en het Zweerdeneiland worden aangepast in   
  overeenstemming met het advies van Veilig Verkeer Nederland (zie wijzigingsvoorstel 4 in de  
  onder 4 genoemde nota); 
 c. het voet- en fietspad ten noorden van de toekomstige supermarkt wordt verbreed van 2.5 tot   
  3.00 meter (zie wijzigingsvoorstel 5 in de onder 4 genoemde nota).  
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Besluit raad:  
De volgende mensen maken gebruik van het inspreekrecht: 
- P.J.G.G. Sluyter, Bieren van Boven Advocaten namens EP Zakelijk 
- De heer Jan Blok, bewoner Eelderwolde 
- De heer H.C. Croon, bewoner Groningen (Piccardthof) 
- De heer Lieuwe van der Werff, Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier 
- De heer Marcel Dol, bewonersverenging Ter Borch 
- De heer Allard van der Horst, bewoner Eelderwolde 
- De heer Koos Bogaerts namens een groot aantal bezorgde ouders 
- Mevrouw Jacqueline Mommer, bewoner Eelderwolde 
Na de insprekers en de eerste termijn van de raad doet dhr. Kuipers het ordevoorstel om dit agendapunt te 
schorsen tot de volgende raadsvergadering en het college in de tussentijd schriftelijk te laten reageren op 
een aantal gestelde vragen. Het ordevoorstel wordt verworpen met 8 stemmen voor (GroenLinks en 
Leefbaar Tynaarlo) en de overige stemmen tegen. 
 
Wethouder Lammers zegt toe om de raad schriftelijk te informeren op welk punt de verkeerstellingen 
precies worden uitgevoerd. 
Wethouder Kraaijenbrinck zegt toe om de raad schriftelijk te informeren over de huidige situaties van 
autoverkeer tussen school en gezondheidscentrum, daar waar dat niet de bedoeling is en ook kinderen 
spelen. 
 
In verband met de tijd wordt de tweede termijn van dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende 
raadsvergadering op 7 mei 2019. 

 
18. Sluiting 

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 23:30 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 7 mei 2019 
 
 
 
De voorzitter, De griffier, 

 
 


