
 

Raadsvergadering d.d. 11 maart 2008 agendapunt 8 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 8 januari 2008 
 
Onderwerp:  Voorbereidingskrediet uitbreiding Vries 
Portefeuillehouder:  mr. ing. J.D. Frieling 
Behandelend ambtenaar: mevr. F.Adriaens 
Doorkiesnummer:  0592 - 266 812 
E-mail adres:  f.n.adriaens@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Een krediet van € 1.840.000,-- excl. BTW voor het complex G15 

Vries- Nieuwe Stukken beschikbaar stellen. 
 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Structuurplan kaart Vries (bijgevoegd) 
- Overzicht ontwikkelvlekken Oostrand Vries (ter inzage) 
- Uitkomsten charrette uitbreiding Vries (ter inzage) 
- Grondexploitatie G15 Vries- Nieuwe Stukken (ter inzage) 
- Uitgangspunten planvorming uitbreiding Vries (PvdA) (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Onder regie van het Ontwikkelingsbedrijf en in samenwerking met de provincie Drenthe heeft een eerste 
verkenning plaatsgevonden over de uitbreiding van Vries. In een tweedaagse multidisciplinaire 
bijeenkomst (charrette) is gewerkt vanuit de invalshoeken duurzaamheid (landschap, energie, water, 
milieu), dorpsontwikkeling (sociale voorzieningen, verkeer, leefbaarheid) en regionale ontwikkeling 
(water, Koningsas, recreatie). Op 29 januari jl. informeerden wij u over de uitkomsten van deze charrette.  
 
Vanuit onze actieve grondpolitiek en de gewenste regierol van de gemeente is het wenselijk onze 
grondpositie binnen het zoekgebied, zoals dat is opgenomen in het structuurplan (zie bijlage), te 
versterken. Dit is in principe al grotendeels gelukt. Met enkele betrokken eigenaren is principe-
overeenstemming bereikt binnen de voor dit gebied gangbare verwervingskaders. Gesprekken met 
andere grond-eigenaren zijn gaande. Effectuering van deze principe-overeenstemming is alleen nog 
afhankelijk van uw kredietvotering.  
 
Daarnaast is het omwille van de voortgang gewenst enkele voorbereidende onderzoeken te starten. 
 

Vervolgprocedure 

Het ontwikkelingsbedrijf stelt op dit moment een startnotitie op en een plan van aanpak. Na vaststelling 
van de startnotitie door uw raad wordt later dit jaar deze locatieontwikkeling projectmatig opgepakt door 
het ontwikkelingsbedrijf. De resultaten van de voorbereidende handelingen worden hierin betrokken. 



 

Financiële consequenties 

Het krediet van € 1.840.000,-- excl. BTW wordt ten laste gebracht van complex G15 Vries-Nieuwe 
Stukken en is benodigd voor de dekking in kosten van grondverwerving, optieverkrijging en 
planvoorbereiding. 

Adviezen 

Team Grondzaken, Rentmeesterskantoor Noorderstaete, het betrokken planeconomisch kantoor 
(Grontmij), en team BMO hebben aangaande dit voorstel positief geadviseerd.  

Gevraagd besluit 

Een krediet van € 1.840.000,-- excl. BTW voor het complex G15 Vries- Nieuwe Stukken beschikbaar 
stellen. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
J. Rijpstra, burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 
 
 


