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 +Lijst met moties t.b.v. raadsvergadering van 5 juli  2022                           S. v. z. : 23 juni 2022 

Agendapunt: 3 

 

Datum 
initiatief 

Portefeuillehouder Omschrijving Domein Afdoening en stand van zaken 

  2021   

22-6-21 
5 

R. Kraaijenbrink Centrum Eelde 
draagt het college op om: 

 Het voorliggende plan nu niet ter inzage te leggen. 

 In overleg te treden met de projectontwikkelaar en betrokkenen 
over de mogelijkheden om, binnen de bestaande kaders, 
aangevuld met onderstaande uitgangspunten, te komen tot een 
gedragen ontwikkeling van Doedens/Koops locatie: 

 Aanvullende uitgangspunten: 
o Behouden en bevorderen van het dorpse karakter en de 

sociaal cultuurhistorische kwaliteiten en functies in het 
centrum van Eelde door: 

o Het realiseren van kleinschalige detailhandel en/of 
maatschappelijke functies, zoals een 
gezondheidscentrum en/of een bibliotheek. 

o Een reductie in het aantal bouwlagen aan de hoofdweg. 
o Bouwvolumes en verschijningsvorm in verantwoorde 

afstemming met de monumentale strook (Dorpskerk, 
Buitenplaats en Nijsinghhuis).  

o Het realiseren van passende parkeergelegenheid, met 
inachtneming van minder stringente parkeernormen. 

Op een zo kort mogelijke termijn terug naar de raad te komen met 
een aangepast voorstel voor de herontwikkeling van de locatie 
Doedens/Koops. 

 

Fysiek s.v.z. 18 november 2021 
De ontwikkelaar heeft recent 
aangegeven niet aan de slag 
te gaan met een 
planaanpassing binnen de 
uitgangspunten zoals door uw 
raad geformuleerd. 
Inmiddels kan de ontwikkelaar 
ook niet meer beschikken over 
de locatie Doedens.  
Het contract dat wij met de 
ontwikkelaar hadden voor de 
verkoop van locatie Koops in 
combinatie met realisatie van 
een bouwplan voor 34 
appartementen op de locaties 
“Koops en Doedens” eindigt 
van rechtswege op 1 
december a.s. 
Daarmee ontbreekt de 
mogelijkheid om het 
gevraagde voorstel voor een 
gezamenlijk plan voor de 
locatie Koops/Doedens verder 
te laten uitwerken door de 
projectontwikkelaar en aan uw 
raad voor te leggen. 
Daarnaast speelt dat uw raad 
recent bij de 
begrotingsbehandeling ook 
besloten tot het doen uitvoeren 
van een cultuurhistorische 
waardestelling en, totdat de 
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initiatief 

Portefeuillehouder Omschrijving Domein Afdoening en stand van zaken 

resultaten hiervan door uw 
raad zijn vastgesteld, zeer 
terughoudend te zijn met de 
overige ontwikkelingen in het 
centrum in Eelde. 

21-12-21 
11 

R. Kraaijenbrink Ontwikkelrichting Zuidlaren  
verzoekt het college: 

- Deze voorgestelde wijziging in ontwikkelrichting Centrum 
Zuidlaren nader te onderzoeken. 

- Zo spoedig mogelijk de raad nader te informeren over de 
(tussen)uitkomst van dit onderzoek of op basis hiervan een 
realiseerbaar en een door de raad gewenst centrumplan kan 
worden voorgelegd. 

- Indien deze gewijzigde ontwikkelrichting geen oplossing biedt 
met betrekking tot de twee supermarkten, het uitgangspunt van 3 
december 2019 als uitgangspunt te blijven behouden voor 
verdere ontwikkeling.  

 

Fysiek   

  2022   

25-01-2022 
1 

R. Kraaijenbrink Motie 2022.01 Handhaving overlast warmtepompen   
verzoekt het college: 
Om op basis van de APV in geconstateerde overtredingen, wbt overlast 
van deze oude warmtepompen, te handhaven. 
 

Dienstverlening  

8-2-2022 
2 
 

H. Wiersema Motie vreemd aan de agenda - Onderzoek centrum voor palliatieve zorg      
- Te onderzoeken of binnen de gemeente Tynaarlo (in de 

gemeentelijke organisatie, huisartsen, thuiszorg, etc.) 
bovenstaande constateringen en overwegingen worden herkend; 

- Te onderzoeken of de komst van een palliatief centrum 
aansluiting vindt bij het bestaande zorgaanbod en daarbij de 
bestaande zorg kan ontlasten, versterken of verrijken; 

- Zich uit te spreken over een mogelijke (nog vorm te geven) 
samenwerking met initiatiefnemers; 

- Zich uit te spreken of de inzet van vrijkomend maatschappelijk 
vastgoed onderdeel kan zijn van deze samenwerking; 

- Dit onderzoek, in overleg met de Hanzehogeschool / RUG, te 
laten uitvoeren als afstudeeropdracht wanneer de organisatie hier 
op korte termijn geen ruimte voor kan vrij maken;. 

Mens en Maatschappij s.v.z. 21 maart 2022 
Er is contact tussen 
beleidsafdeling en 
initiatiefnemer van de motie 
om verdere invulling door te 
spreken.  
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Wethouder Wiersema zegt toe de raad per brief te informeren over de 
uitwerking van de motie; hoe wordt de motie opgepakt, wie gaat wat 
doen. Daarna wordt een onderzoek gestart en de uitkomsten van het 
onderzoek worden teruggekoppeld in de raad.   
 

8-3-2022 
9 

P. Vemer Motie 2022.5 Meedoenpremies 
- De meedoenpremie per 1 januari 2021 voort te zetten 

Mens en Maatschappij  

10-5-2022 
8a 

M. Thijsen Motie vreemd aan de orde van de dag: Motie 2022.08 steun inburgering 
statushouders 

      Verzoekt het college: 
- Zulke initiatieven aan te moedigen en te ondersteunen– indien 

nodig ook met een bescheiden financiële bijdrage, 

- Hiervoor in 2022 een bedrag van in totaal maximaal €2.500 ter 

beschikking te stellen uit de begroting voor participatie, 
 

Mens en Maatschappij  

21-6-2022 M. Thijsen Motie 2022.15 Stikstof maatregelen 2022 
De heer Middendorp dient de volgende motie in:  
   Spreekt uit dat: 

 De gemeenteraad van Tynaarlo veel waardering heeft voor onze 
boerenbedrijven, recreatieondernemers en culturele activiteiten; 

 De gemeenteraad de waarde van bescherming van onze 
natuurgebieden inziet; 

 Ze het onverteerbaar vindt dat ondernemers zonder lokaal 
aangetoonde noodzaak verplicht zouden worden te stoppen of te 
verplaatsen; 

 De raad als een begaanbare weg uit de crisis ziet: 
o Inzet op innovatie die moet leiden tot een snellere 

stikstofreductie; 
o Daarbij met name uitgaan van circulaire landbouw 
o Waar verplaatsen of beëindigen van bedrijven 

onontkoombaar is, eerst ingezet wordt op natuurlijk 
verloop (geen bedrijfsopvolging), ruilen, of vrijwillige 
uitkoop; 

o Pas over te gaan tot gedwongen uitkoop wanneer de 
noodzaak daartoe door plaatselijke metingen is 
aangetoond; 

 Geen festivals, openluchtevenementen of jaarmarkten  worden 
afgelast vanwege de stikdepositie door bezoekers; 

      

Fysiek  
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Roept het college op om: Bovenstaande, binnen 2 weken, actief over te 
brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe, bij het 
Ministerie van Natuur en Stikstof en het Ministerie van Landbouw, 
alsmede de gehele 2e kamer. 
 

 


