Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering gemeente Tynaarlo, dinsdag 10 september 2019, 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) (tot 22.00u), G. Pieters (VVD), R.C.G.M. Spekschate (VVD), R. Nijenbanning (VVD), 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. Wiersema (CDA), J.H. Kamminga (GB), T.A.H. Dijkstra (PvdA), A.
Lubbers (PvdA) en H. van den Born (CU)
Afwezig: K. Kuipers (GL), P. van Es (GB) en E.B.A. Hageman (VVD) (vanaf 22.00u)
Tevens aanwezig: de wethouders R.A. Kraaijenbrink, J. Gopal, P. Vemer, J.H. Lammers 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
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Pieters bedankt de raad voor de reacties vanuit raad,
college, griffie en organisatie na zijn verblijf in het ziekenhuis.
3. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 9 juli 2019 en kennisnemen van de motieen toezeggingenlijst
De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld, bij aanwezigen wordt N. Hofstra vervangen door R.
Nijenbanning. De motie- en toezeggingenlijsten worden ter kennisgeving aangenomen.
4. Vragenrecht
Mw. Lubbers maakt gebruik van het vragenrecht. Zij vraagt waarom gemeente Tynaarlo niet meedoet aan
de week van de alfabetisering van Biblionet. Wethouder Vemer geeft aan dat de gemeente op haar eigen
manier wel meedoet aan de week van de alfabetisering, maar ervoor gekozen heeft dit niet via Biblionet te
doen. De gemeente besteedt via het Taalhuis aandacht aan de week van de alfabetisering.
Mw. Kamminga stelt vragen over de stremming en het openbaar vervoer op de Beethovenweg. Er is pas
laat bij de openbaar vervoersdiensten gemeld dat de Beethovenweg gestremd zou worden en ook verder is
er slecht gecommuniceerd. Bovendien vraagt zij zich af welke oplossing er is voor de bushaltes langs de
gestremde weg. Dhr. Hageman vult aan dat ook in Zuidlaren een weg is gestremd waarover geen informatie
was te vinden via de gemeentelijke website. Wethouder Lammers geeft toe dat het niet goed is gegaan in
Eelde en dat hij het signaal uit Zuidlaren serieus neemt, hij zegt toe dat hij hierop voor de volgende
vergadering terug zal komen.
Mw. Kamminga stelt ook vragen over de shared space in Eelde, zij wil weten wanneer inwoners te horen en
te zien krijgen waar de shared space begint en eindigt. Wethouder Lammers heeft contact gezocht met het
kenniscentrum shared space. Dit kenniscentrum komt de shared space in Eelde bekijken en wat daar uit
komt, zal zo snel mogelijk met de raad gedeeld worden.
Dhr. Pieters stelt vragen over de beoogde uitbreiding van Vries Zuid. Vier inwoners van Vries hebben een
initiatief opgesteld en dit, volgens de krant, besproken met ambtenaren, de wethouder en de fractie van
D66. Dhr. Pieters wil graag weten hoe dit initiatief zich verhoudt tot het participatieproces dat loopt voor
Vries Zuid. Wethouder Vemer geeft aan blij te zijn met alle input die vanuit de samenleving komt, maar dat
het initiatief van deze vier inwoners geen andere behandeling krijgt dan andere inbreng. Op 23 september is
er een ontwerpsessie waarbij iedereen ideeën naar voren kan brengen.
5. Mededelingen college
Er worden geen mededelingen gedaan.
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6. Informatie uit het college
a. Besluitenlijsten college burgemeester en wethouders van 8 juli 2019, 16 juli 2019, 23 juli 2019, 13
augustus 2019, 20 augustus 2019 en 27 augustus 2019.
b. Brieven aan raadsfracties in de periode van 27 juni 2019 tot 28 augustus 2019.
Besluit raad: De informatie wordt ter kennisgeving aangenomen.
7. Lijst met ingekomen stukken (bijgewerkt tot 22 augustus 2019)
Besluit raad: De lijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Het indienen van een subsidieaanvraag voor het ruimen van explosieven op zonnepark Groningen Airport
Eelde
Voorstel:
1.De totale kosten voor het ruimen van explosieven op zonnepark Groningen Airport Eelde vast te stellen op
€ 125.287,75 excl. BTW.
2.Een subsidieverzoek in te dienen bij het ministerie van BZK in het kader van de bommenregeling om een
bijdrage uit het gemeentefonds uit te keren van € 87.701,43 excl. BTW (70% van € 125.287,75) voor het
ruimen van explosieven op zonnepark Groningen Airport Eelde.
3.Indien het subsidieverzoek wordt toegewezen en is ontvangen een bedrag van € 79.357,43 aan
GroenLeven BV over te maken (70% van de door hen gemaakte kosten).
4.Akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.
Besluit raad:
Stemverklaring mw. Kamminga: GB zal instemmen, hoewel de fractie vindt dat het opruimen van
explosieven uit de oorlog een rijksaangelegenheid is.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
9. Voornemen tot opheffen openbaarheid 2 parkeerplaatsen aan de Kerkstraat te Zuidlaren
Voorstel:
2 parkeerplaatsen gelegen aan de Kerkstraat te Zuidlaren – conform bijgaande situatietekening - aan de
openbaarheid te onttrekken en de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing te verklaren.
Besluit raad:
Dhr. Hageman vraagt of met dit voorstel geen precedent ontstaat. Wethouder Lammers geeft aan dat hij in
een overeenkomstig geval weer hetzelfde zou handelen.
Stemverklaring mw. Kamminga: GB stemt in met het voorstel, maar hoopt wel dat het handhaafbaar is en
dat er niet te veel langparkeerders op de parkeerplekken gaan staan.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
10. Kredietaanvraag voor aankoop van gronden ten behoeve van het beoogd woningbouwplan in Vries Zuid
Voorstel:
1. Krediet beschikbaar stellen van € 437.000,- voor de aankoop van gronden t.b.v. planontwikkeling
Vries-Zuid en krediet beschikbaar stellen van € 123.000,- voor de aankoop van strategische gronden.
2. De structurele kapitaallasten van € 1.800,- voor de strategische gronden te dekken binnen de huidige
budgetten.
3. Akkoord gaan met bijgevoegde begrotingswijziging.
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
11. Actualisatie klachtenregeling Tynaarlo
Voorstel: De klachtenregeling Tynaarlo vaststellen
Besluit raad: Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
12. Wijziging samenstelling raadswerkgroepen
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1 Dhr. R. Nijenbanning (VVD) benoemen als lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid
2 Dhr. G. Pieters (VVD) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Sociaal
Domein, Omgevingsvisie en Duurzaamheid
3 Mw. E. Kardol (D66) benoemen als plaatsvervangend lid van de raadswerkgroep Duurzaamheid
Besluit raad:
De raadswerkgroep Omgevingswet wordt hernoemd naar raadswerkgroep Omgevingsvisie.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
13. Inspreken inwoners*
*betreft inspraak voor agendapunt 8 t/m 11 en 13 t/m 15.
Er wordt geen gebruik gemaakt van het inspreekrecht.
14. Omgevingsvergunning damwanden Garmpoleiland “T”
Voorstel:
- de wijziging van het BKP 'Waterwijk' vaststellen;
- kennisnemen van de nota zienswijzen die onderdeel wordt van de door het college
verlenen omgevingsvergunning;
- een verklaring van geen bedenkingen afgeven.
Besluit raad:
Dhr. Van der Meij meldt dat er een fout staat in het verslag van 30 oktober 2018. Er staat dat er
unaniem is ingestemd met het voorstel over Waterwijk Ter Borch. GroenLinks heeft in die
vergadering echter tegen gestemd. Het aangepaste verslag zal in de volgende
raadsvergadering opnieuw worden vastgesteld.
Dhr. Van der Meij brengt verder in dat hij het vreemd vindt dat in de stukken de bedragen van
de leges zijn zwart gelakt. Wethouder Kraaijenbrink zegt toe uit te zoeken waarom dit is
gebeurd en dit met de raad te delen.
Het voorstel wordt met 3 stemmen tegen (GroenLinks) en 18 stemmen voor (overige fracties)
aangenomen.
15. Fietspaden, Wegen en Knelpuntenplan
Voorstel:
1. Instemmen met de denkrichting zoals verwoord in bijgaand Fietspaden, Wegen, Knelpuntenplan (FWKplan);
2. De benodigde investeringen in het FWK-plan per jaarschijf afwegen bij de Perspectievennota's.
Besluit raad:
Toezegging wethouder Lammers: bij instemming met het raadsvoorstel wordt slechts ingestemd met de
denkrichting in het FWK-plan en dus niet met details over uitvoering, die details komen pas later aan de
orde.
Toezegging wethouder Lammers: de gevaarlijke situaties binnen de voorgelegde lijst worden als eerste
opgepakt.
Het voorstel wordt voor besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 oktober 2019.
16. Vaststellen startnotitie RES Drenthe 1.0
Voorstel:
De raad besluit de startnotitie Regionale Energie Strategie Drenthe 1.0 vast te stellen en het college van
burgemeester en wethouders opdracht te geven voor het opstellen van de RES Drenthe 1.0 in
gezamenlijkheid met de andere 11 Drentse gemeenten, provincie Drenthe en in Drenthe actieve
waterschappen.
Besluit raad:
Toezegging: informatieavond voor einde van het jaar over proces duurzaamheid/RES.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
17. Sluiting
De voorzitter sluit de openbare vergadering om 22:25 uur.
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2019

De voorzitter,

De griffier,
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