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Nieuw in Vries! 

 

De komende jaren zal Vries veranderen. Elke verandering biedt nieuwe mogelijkheden. Mensen vinden het prettig om in Vries te wonen en steken de handen 

ook uit de mouwen.  

 

Er staan nu grote veranderingen op stapel in Vries. Een nieuwe wijk, een perspectief op een aanpak van het centrum van Vries, dat is niet niks. We hebben 

gemerkt dat veel inwoners voor verandering en vernieuwing open staan. Ze beseffen ook dat we alleen als we samenwerken tot de meest wenselijke invulling 

kunnen komen. Dat betekent: rekening houden met milieu, groen, verkeer, scholen, sportvoorzieningen en bouwen voor verschillende samenlevingsvormen, 

zowel voor alleenstaanden als samenwonenden, met of zonder kinderen.  

 

Samen met u als bewoners en met de raad wil het college van burgemeester en wethouders Vries een nieuwe impuls geven, zodat het een dorp wordt waar 

de bewoners straks met nog meer plezier kunnen leven.  

We geven de bewoners volop gelegenheid tot actieve deelname in de discussies en zodat uiteindelijk in de gemeenteraad een democratisch besluit genomen 

kan worden waarbij alle discussies, voor- en nadelen zorgvuldig zijn afgewogen. En dan, over een aantal jaren, kunnen we met elkaar trots zijn op ons nieuwe 

Vries! 

 

 

Vries, juni 2008  

 

College van Burgemeester en Wethouders gemeente Tynaarlo 
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Leeswijzer 

Deze startnotitie is tot stand gekomen in samenwerking met de diverse beleidsafdelingen in de organisatie. Na eerst in hoofdstuk 1 kort de positie van de 

startnotitie te schetsen en nader in te gaan op de projectmatige aanpak van locatieontwikkelingen, volgt in hoofdstuk 2 een kennismaking met het gebied, 

mede in relatie tot het dorp Vries. Daarna worden in hoofdstuk 3 de harde vastgestelde kaders en de diverse beleidsvoornemens of gebiedsstudies die 

betrekking hebben op het gebied en die uitgewerkt of nader onderzocht moeten worden weergegeven. Hoofdstuk 4 beschrijft de initiatieven, wensen en 

perspectieven, waarna in hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de noodzakelijke onderzoeken. In de hoofdstukken 6, 7 en 8 volgen vervolgens de organisatie en het 

proces, de middelen en financiën en een risicoanalyse. 
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• Haalbaarheidsonderzoek  

• Startnotitie = bestuursopdracht 

• Project 

o Globaal programma & Ontwikkelkader 

o Stedenbouwkundig Programma van Eisen 

o Stedenbouwkundig Plan 

o Bestemmingsplan en exploitatieplan 

o Locatiespecifiek MOOT-concept 

o Realisering 

o Beheer 

1. Naar een nieuwe functie 

De startnotitie is een cruciaal document bij aanvang van een transformatie of planontwikkeling. Het dwingt de gemeente, in casu de projectleider, om in de 

breedte zich te laten informeren over al het beleid dat op de locatie van toepassing is. Zowel fysiek (bijvoorbeeld een wateropgave) als inhoudelijk 

(bijvoorbeeld doelgroepenbouw). De startnotitie is nog geen programma van eisen, maar geeft een eerste ontwikkelkader. 

Op basis van de startnotitie ontstaat tevens een beeld van de onderzoeken en procedures die nodig zijn om tot ontwikkeling te komen. Op basis daarvan kan 

een begroting van de voorfase worden opgesteld en een voorbereidingskrediet worden aangevraagd. Daarom wordt de startnotitie vastgesteld door de raad. 

Vanaf dat moment beschikt de organisatie over een concrete bestuursopdracht. 

 

Het transformeren van een groen landschap naar een rode ontwikkeling gaat via een van tevoren aangegeven procedure. Bij elke stap binnen de procedure 

kan door bestuurders, maar ook door bewoners, bekeken worden of het project de goede kant op gaat en kan het eventueel worden bijgestuurd. Deze 

Startnotitie geeft daarvoor de formele start en beschrijft de activiteiten, capaciteit, planning en producten die nodig zijn.  

Voor de realisatie van de nieuwe woonwijk wordt het volgende planproces doorlopen: 

 

In het op 10 oktober 2006 door de gemeente vastgestelde structuurplan van Tynaarlo is de 

haalbaarheid van de toekomstige woonlocatie onderzocht en als strategisch project benoemt. 

Ook de strategische ontwikkelingsvisie van eind 2006 maakt melding van deze locatie. Deze 

Startnotitie borduurt voort op deze besluiten: een uitbreiding van Vries in oostelijke richting, met 

als werknaam Nieuwe Stukken, genoemd naar de weg die door het gebied loopt. 
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2. Ligging en kenmerken plangebied 

Het zoekgebied ligt ten oosten van Vries en vormt nu de oostelijke 

dorpsrand doorlopend in de landschappelijke omgeving van Vries tot en 

met het Noord-Willemskanaal. 

 

2.1 Historie 

Vries is ontstaan als esdorp dat zich door de ligging op een relatief 

smalle zandrug langgerekt ontwikkelde. Het landschap vormde als het 

ware de longen van het dorp en de dorpsbebouwing had een agrarische 

oorsprong. Ook in de huidige situatie is het landschap nog aanwezig in 

en om het dorp. Het landschap vormde ook de basis voor de 

uitbreidingen. Aan de westrand ontstond in de jaren 60 Esveen, 

waarvan de rand met een bomenweide is ingepast in de 

landschappelijke omgeving. Ten opzichte van de oorsprong is de 

bebouwing van latere datum wel intensiever en zijn er rondom de kern 

woonwijken met een meer monofunctioneel karakter ontstaan. Aan de 

randen en in het dorp zijn houtwallen en zandpaden behouden gebleven 

en deze vormen een historisch landschappelijke structuur in en om het 

dorp. De oorspronkelijke route van Assen naar Groningen loopt door 

Vries. De hoofdroute is ter hoogte van de Nieuwe Rijksweg 

rechtgetrokken en langs het centrum geleid. Hierdoor is bovenop de 

oude esdorpstructuur een moderne structuur ontstaan met een 

rechtlijnige hoofdroute waaraan de uitbreidingswijken uit de jaren ‘70, 

‘80 en ‘90 uit de vorige eeuw zijn ontsloten.  
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2.2 Huidig gebruik 

Het gebied Nieuwe Stukken vormde in het verleden de beekgronden langs de bovenloop van de 

Runsloot. In de huidige situatie kent de oostkant van Vries meerdere functies als agrarisch, bosbouw 

en recreatief uitloopgebied. Ook zijn er verschillende burgerwoningen, fietspaden en de weg Nieuwe 

Stukken waarnaar het ontwikkelingsgebied is genoemd. In het noordelijk deel ligt een grote cluster 

met sportvoorzieningen. Het Noord-Willemskanaal wordt hoofdzakelijk gebruikt voor vaarrecreatie en 

in beperkte mate door de beroepsvaart. Dit is echter niet intensief, het gaat om circa 2500 boten per 

jaar. 

 

 2.3  Landschappelijke kenmerken 

De landschapsopbouw met de uitwaaierende wegen, essen en lage beekgronden met de houtwallen 

is voor een deel nog herkenbaar. Vries wordt aan de oost en westzijde geflankeerd door beekdalen, die onderling sterk van karakter verschillen. Het beekdal 

aan de westzijde is het beekdal van de Zeijer Stroeten; dit is nog grotendeels intact. Het beekdal bij 

Nieuwe Stukken is eigenlijk een brongebied voor het stroomgebied van het Eelderdiep. Eind jaren ’50 

heeft een ruilverkaveling plaatsgevonden. Daarbij is een aantal boomwallen wel behouden waardoor 

de oude verkavelingstructuren en het verleden als brongebied van de Runsloot ondanks de aanleg 

van het Noord-Willemskansaal en de A28 ten dele nog herkenbaar zijn.  

De oostelijke dorpsrand kenmerkt zich verder door een assenstelsel van zandpaden met aan 

weerszijden forse houtwallen. Deze groenstructuur vormt als het ware kamers, waarvan het 

noordwestelijk kwadrant door de wijk Diepsloot is ingevuld. In de richting van het Noord-

Willemskanaal wordt het landschap opener. Het  kanaal is grootschalig en ligt hoger dan het gebied 

erom heen. De dijk van het kanaal sluit het zicht op het gebied ten oosten van het kanaal af. Eenmaal 

op de dijk toont het kanaal in noordelijke en zuidelijke richting door de lange bochten een bijzondere 



   Startnotitie Vries Nieuwe Stukken 

 

 
10 

visuele kwaliteit.  

 

Ten zuiden van Diepsloot vormt de Taarlose weg een historische route naar Taarlo. Hier loopt de zandrug verder en zijn de hoogteverschillen duidelijk 

zichtbaar. Langs de Asserstraat ligt verspreid bebouwing met een overwegend agrarisch karakter. Ten oosten van de Taarlose weg ligt een agrarisch bedrijf 

(Jubalihoeve) en verderop grenzend aan de weg Nieuwe Stukken een bosperceel voor productiedoeleinden. In de omgeving van het ontwikkelingsgebied aan 

de zuidkant ligt het cultuurhistorisch waardevolle heidegebied Vreeburg dat wordt beheerd door Drents Landschap en onderdeel is van een ecologische 

verbindingszone. 

 

De afwatering van Vries loopt in noordelijke richting via de beekdalen en het Noord-Willemskanaal. Het gebied kent een specifieke waterhuishouding met kwel 

en beekdal. Deze waterhuishouding is kenmerkend voor de bovenloop van een beeksysteem, namelijk kwel bij de beek en inzijging bij de ruggen. Het 

brongebied van de Runsloot (bovenloop van het Eelderdiep) is nog gedeeltelijk aanwezig. Dit gebied is behoorlijk aangetast door de ruilverkaveling, de 

aanwezigheid van het kanaal en de noordelijk gelegen provinciale weg die de stromen onderbreekt.  
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3.  Beleids- en ontwikkelingskaders 

Ontwikkelingen als Nieuwe Stukken worden gestuurd door verschillende besluiten en/of beleidsmatige documenten. Die besluiten en documenten geven 

soms harde randvoorwaarden, soms ook aanknopingspunten voor de planontwikkeling. De belangrijkste komen in dit hoofdstuk aan bod. 

 

3.1 Provinciaal Omgevingsplan Drenthe 

In het Provinciaal omgevingsplan (POP) staan de provinciale plannen voor duurzaam omgevingsbeleid. De Provincie Drenthe wil de kwaliteiten van Drenthe 

handhaven en ze waar mogelijk verder verbeteren. De inrichting van het stedelijke en het landelijke gebied staat daarbij centraal. Maar ook bereikbaarheid, 

kennisinfrastructuur en een goed sociaal evenwicht zijn van groot belang. Het gebied ligt buiten de rode contour van het POP ll, maar inmiddels is 

overeenstemming bereikt met de provincie over de aanvaardbaarheid ervan als zoekgebied voor woonuitbreiding. 

De uiteindelijke aanvaardbaarheid is echter sterk afhankelijk van het landschappelijk ontwerp (zie ook paragraaf 3.3). In het POP II en de Notitie 

Landgoederen wordt de mogelijkheid geopend voor de ontwikkeling van landgoederen langs het Noord-Willemskanaal. Bestuurlijk is afgesproken dat de 

gemeente gekoppeld aan belangrijke momenten zoals het programma van eisen en het stedenbouwkundig plan met de 

provincie om tafel gaat.  

 

3.2 Regiovisie Groningen – Assen 

De komende decennia worden er in de regio Groningen-Assen veel plannen en projecten gerealiseerd. In 1996 legden 

de provincies Groningen en Drenthe en twaalf gemeenten de basis voor een dynamische toekomst van de Regio 

Groningen-Assen: een ambitieuze langetermijnvisie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van het gebied. 

Groningen is de grootste stad met een nationale en internationale betekenis. Assen is in aanvulling op Groningen als 

‘tweede sterke stad’ de zuidelijke groeipool binnen de Regio. Onder andere de gemeente Tynaarlo profiteert van de 

gebundelde ontwikkeling van de twee sterke steden. Tegelijkertijd is het duidelijk, dat de steden niet zonder de 

landschappelijke kwaliteiten in de omliggende gemeenten kunnen. 
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Voorop staat het doel om ontwikkelingen in het hele regiogebied op gang te brengen en te versterken. De woningbouwontwikkeling Nieuwe Stukken past 

naadloos op het doel en uitgangspunten van de regiovisie: bundeling van nieuwbouw in de stedelijke kernen met landelijke woonvormen.  

 

3.3 Structuurplan Tynaarlo  

Op 10 Oktober 2006 is het structuurplan Tynaarlo vastgesteld. Hierin heeft Vries het thema 

“lommerrijke dynamiek” meegekregen. Lommerrijk vanwege de aanwezige landschappelijke 

waarden waardoor er kansen zijn om met handhaving en versterking van deze waarden een 

woonlandschap met een zeer ruim opgezet en groen karakter te ontwikkelen. De invulling zal 

echter sterk worden bepaald door het landschappelijk ontwerp.  

 

Het Structuurplan Tynaarlo (2006) geeft bij Vries een ruim 

zoekgebied aan voor woningbouw en voorzieningen, 

binnen een gebied wat is aangeduid als “nader uit te 

werken landschap met wonen, werken, voorzieningen, 

recreatie en natuur”. Het zoekgebied grenst aan het dorp 

en loopt tot ten oosten van het kanaal tot aan de 

Onlandweg. Aan de zuidzijde blijft de woningbouw op ruime 

afstand van de gemeentegrens met Assen. Ten oosten van 

het kanaal kruist het zoekgebied de zone die is aangeduid 

als “verwevingsgebied wonen, recreatie en natuur”. Dit 

refereert aan de landgoederen zone die ook in het POP II is 

genoemd.  

 

Het ontwikkelingsgebied Nieuwe Stukken ligt grotendeels buiten de rode contour in het Provinciaal Omgevingsplan, die inhoudt dat het landschap hier 

waardevol en mogelijk kwetsbaar is. Toch heeft GS per brief van 14 juli 2006 al meegedeeld in principe bereid te zijn bebouwing toe te staan. GS stellen dat 
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de overschrijding van de rode contour aanvaarbaar is vanwege de zoekruimte van het programma, mits de kwaliteit van het ontwerp leidend is. In het 

Structuurplan Tynaarlo is dit kwaliteitsaspect gekoppeld aan het landschappelijk raamwerk dat de onderlegger en inspiratiebron moet zijn voor de 

ontwikkeling. Er wordt een landschappelijk raamwerk opgesteld van de historische structuren, natuur en water, op basis waarvan een afweging kan 

plaatsvinden van de in te plaatsen functies (wonen, werken, recreëren). Bij de ontwikkeling van dit raamwerk wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om 

oost-westverbindingen in het landschap tussen Vries en de Drentse Aa te realiseren.  

 

3.4 Woonplan 

In juni 2006 is door de gemeenteraad van Tynaarlo het woonplan 2005 - 2010 vastgesteld. In dit plan is de bewuste locatie aangegeven. Uit dit plan valt op te 

maken dat de woonopgave een mix dient te zijn van doelgroepen. Globaal zal de mix bestaan uit een derde deel sociale woningbouw en een derde deel 

woningen in het hogere marktsegment. Het overige deel kan ingezet worden als middensegment.  

In verband met de aanstaande demografische ontwikkelingen is het wenselijk de meeste woningen levensloopbestendig uit te voeren. Levensloopbestendig 

bouwen is het zodanig bouwen van woningen dat mensen er gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Dit betekent dat 

dergelijke woningen in dit opzicht altijd op de toekomst zijn voorbereid. Het bedienen van de woningbehoefte van ouderen zal ook de kansen op een woning 

van doorstromers en starters vergroten, daarbij is er samenhang met de prestatieafspraken die zijn gemaakt met de corporaties.  

 

3.5 Woningbouwmonitor Tynaarlo 

De Regio Groningen Assen heeft begin 2008 de woningbehoefte en het regionaal programma neerwaarts bijgesteld. Dit heeft in Tynaarlo een vertaling 

gekregen in de woningbouwmonitor. Op basis van de op 22 april 2008 in de raad vastgestelde Woningbouwmonitor Tynaarlo is de woningbouwplanning voor 

de locatie Nieuwe Stukken nader bepaald op 60 op te leveren woningen in 2012, 300 in de periode 2012 tot 2020 en 190 na 2020. Een deel van de 

woningbouwopgave is bedoeld voor de regionale woningmarkt en zal daarmee op onderscheidende wijze moeten bijdragen aan het regionaal aanbod aan 

hoogwaardige woonmilieus.  

 



   Startnotitie Vries Nieuwe Stukken 

 

 
14 

3.6 Strategische ontwikkelingsvisie  

In november van 2006 heeft het college van Tynaarlo een Strategische ontwikkelingsvisie vastgesteld. In deze visie is inzichtelijk gemaakt welke percelen 

strategisch aan te kopen te zijn om de zeven uitleggebieden vanuit het structuurplan te realiseren. Ook voor het project Nieuwe Stukken (in de visie nog 

genaamd Vries Oost) wordt de strategische grondaankoop besproken.  

 

3.7 Bestemmingsplan 

Het huidige gebruik van Nieuwe Stukken is momenteel geregeld in het bestemmingsplan Buitengebied Vries. De huidige bestemmingen zijn: 

Beekdalen II en Essen en jonge veldontginningen. De voorgenomen ontwikkeling is in deze bestemming niet mogelijk, het bestemmingsplan dient daarom te 

worden gewijzigd.  

 

3.8 Waterplan 

De gemeente heeft een waterplan opgesteld. In dit plan zijn kansen en belemmeringen op het gebied van waterhuishouding opgenomen. In dit plan is een 

handreiking opgenomen die als hulpmiddel dient te worden gebruikt voor de planvorming. Ook maken waterkansenkaarten voor de functies wonen en natuur 

onderdeel uit van het waterplan. Als nadeel kan de relatief natte ligging worden genoemd, 

maar het grondwaterpeil en de optredende kwel bieden tegelijkertijd kansen voor natuurontwikkeling en bijzondere woonmilieus. Een van de uitgangspunten 

is dat het gebied hydrologisch weer wordt aangekoppeld op het beekdalsysteem van het Eelderdiep. Ook moet rekening worden gehouden met de 

toekomstige behoefte aan (tijdelijke) waterbergingcapaciteit waarbij het gebied ook een rol krijgt bij de afwatering van bestaande wijken in Vries.  

 

3.9 Milieubeleidsplan / Beleidsplan Duurzaam Bouwen  

Tynaarlo hecht aan een hoge kwaliteit van duurzaam bouwen, Bij het stellen van ambities is aangesloten bij hetgeen in het in voorbereiding zijnde 

Milieubeleidsplan 2008-2011 staat. De nadruk is daarbij gelegd op de kwaliteit van de leefomgeving, energiebewust bouwen, duurzaam materiaalgebruik, 

gezondheid, gebruiksduurzaamheid (voorkomen dat een gebouw binnen 50 jaar geen functie meer heeft en gesloopt moet worden.  
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Voor Nieuwe Stukken wordt in het Stedenbouwkundig programma van eisen bepaald op welke wijze de duurzaam bouwen thema’s: energie, materialen, 

afval, water, gezondheid en woonkwaliteit, in samenhang met elkaar worden uitgewerkt en welke ambities (op innovatief niveau) daarbij worden nagestreefd. 

Ook worden bij de gebiedsontwikkeling de mogelijkheden bekeken voor zongerichte verkaveling en zongericht bouwen (aandachtspunt is de mogelijke 

schaduwwerking van de in stand te houden boomwallen). 

 

3.10 Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) 

In 2005 is het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan geeft het vervoersbeleid voor de komende jaren aan. 

Hierbij zijn vier concrete uitgangspunten genoemd: verbeteren van de leefbaarheid door realiseren van grote verblijfsgebieden, het aanpakken van 

sluipverkeer, specifieke aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers en verbeteren van de verkeersleefbaarheid in de centrumgebieden. In Nieuwe Stukken 

zal een verkeersstructuur worden neergelegd die gehoor geeft aan deze vier uitgangspunten. Het toekomstige woongebied kan, voor zover het fiets- en 

wandelverkeer betreft, prima worden ontsloten en aansluiten op het bestaande dorp en het wegennetwerk. Voor gemotoriseerd verkeer richting het dorp zijn 

deze mogelijkheden zeer beperkt. Er zal nader onderzoek moeten plaatsvinden naar de ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer, in relatie tot de 

ligging van woonlocaties en de voorgenomen ontwikkeling van een wijkschool (zie par 3.11) in Nieuwe Stukken. Enigszins een nadeel is de excentrische 

ligging ten opzichte van de oude kern met de voorzieningen en de barrièrewerking van de doorgaande route door het dorp (Nieuwe Rijksweg). Met de 

samenhang in het hele dorp moet rekening gehouden worden. 

 

3.11 Integraal accommodatiebeleidsplan 

In juni 2008 wordt het Integraal accommodatieplan Vries vastgesteld. Er wordt op basis van onderzoek, beleid, draagvlak en overeenstemming met een groot 

aantal instellingen en gebruikers gekozen voor nieuwbouw van een wijkschool in de kern Vries. Nieuwe Stukken is daarvoor het primaire zoekgebied. De 

basisfuncties in deze wijkschool zijn onderwijs, welzijn, kinderopvang en sport. Verder zal een jongerenactiviteitencentrum worden gekoppeld aan de 

wijkschool.  
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3.12  Duurzame ontwikkeling op innovatief niveau  

Voor de ontwikkeling van Nieuwe Stukken is bij raadsbesluit van 11 juli 2006 vastgesteld dat er wordt gestreefd naar een innovatief ambitieniveau voor 

duurzame ontwikkeling (op basis van de Gemeentelijke Menukaart Duurzaam Bouwen Beleid). Duurzame ontwikkeling geeft prioriteiten aan de 

landschappelijke, natuurlijke en historische onderlegger en zet thema’s als sociale cohesie, energie en afvalstromen hoog op de agenda. Duurzaamheid is 

enerzijds gericht op een brede afweging en anderzijds vaak op speerpunten die in traditionele processen ondersneeuwen. Om deze brede afweging 

gedurende het proces te waarborgen hanteren wij het instrument Duurzaamheidsprofiel van een locatie (DPL) waarin duurzaamheid kan worden gemeten en 

afgewogen vanuit zowel de sociale, economische als natuurlijke invalshoek.  

 

Het innovatieve niveau houdt in dat de ambitie stevig is en dat duurzame ontwikkeling dus ook mede kaderstellend is. Wij zien hierin kansen om te focussen 

op vernieuwing. Van belang daarbij is dat niet te snel in kant-en-klaar oplossingen wordt gedacht maar in doelen en richtingen. Het proces is daarin 

ondersteunend door creativiteit te organiseren en prikkels in te bouwen die niet-traditionele oplossingen in het vizier brengen. 

 

Cradle to Cradle 

Wij gaan onderzoeken of Cradle to Cradle een geschikte denkwijze is voor de uitwerking van duurzaamheid op een innovatief niveau. De Cradle to Cradle 

filosofie is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig en zonder verlies van waarde kunnen worden ingezet in een ander product. 

Deze filosofie geeft een impuls aan duurzame innovatie wanneer deze wordt toegepast op het schaalniveau van gebiedsontwikkeling. De herontwikkeling van 

het gebied tot een woonlandschap moet toegevoegde waarde opleveren. 

 

3.13 Sectorale en algemene beleidskaders 

Naast de specifiek hierboven genoemde vastgestelde kaders zijn er algemene vastgestelde beleidskaders voor diverse deelaspecten die nader voor het 

gebied uitgewerkt moeten worden. Dit betreft de volgende plannen: 

- Provinciaal en regionaal beleid; 

- Uitvoeringsplan Ecologische verbindingszone Zeegse, Zeijen, Eelde; 

- Klimaatplan;  

- Deelname aan het Noordelijk Energieakkoord; 
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- Welzijnsbeleid; 

- Externe Veiligheid; 

- Grondbeleid; 

- Nog niet vastgesteld maar in ontwikkeling is het Gemeentelijk landschapsontwikkelingsplan. 

 

3.14 Startpunt voor de uitwerking  

De bovenstaande harde kaders zijn vastgesteld en vormen voor ons het vertrekpunt en daarmee de bestuursopdracht vanuit de gemeenteraad voor Nieuwe 

Stukken in het kader van de uitvoering van het Structuurplan. De kaders zijn nog niet in samenhang met elkaar uitgewerkt tot een ontwikkelkader. Dit gebeurt 

in het project. Vooral de ambitie om duurzaamheid op een innovatief niveau uit te werken zal leiden tot een nadere weging. Daarvoor zijn echter meer 

onderzoeksgegevens en is input van zowel de bevolking als belanghebbenden nodig.  
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4 Verkenningen, initiatieven en perspectieven 

De gemeente heeft verkenningen uitgevoerd naar mogelijke 

ontwikkelrichtingen bij het uitwerken van de verschillende vastgestelde 

beleidskaders en ambities. Daarbij is de studie naar de Koningsas en de 

door de gemeente en de provincie georganiseerde charrette vanuit de 

invalshoek duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit betrokken. De fractie van 

de PvdA heeft ideeën aangedragen voor de planontwikkeling. Dat de 

kansen die de uitbreiding meebrengt tot de verbeelding spreken, blijkt wel 

uit de verschillende ideeën voor de uitwerking die uit deze initiatieven zijn 

voortgekomen:   

-            een jachthaven aan het Noord-Willemskanaal; 

- een sport-woonmilieu; 

- een mega-Brink; 

- een nieuwe brink; 

- een hersteld beekdal; 

- een eigen duurzame energievoorziening voor de wijk;  

-  een mix van traditionele en vernieuwende woonmilieus; 

- een werklandschap tussen het kanaal en de snelweg; 

- een woonwijk tussen het kanaal en de snelweg; 

- een landschappelijke inpassing door een sterke oost-west inpassing en behoud van de landschapselementen aan de zuidelijke oostrand; 

- een landschappelijke inpassing door een sterke noord-zuid oriëntatie en bebouwing op de hogere delen en vrijlaten van het voormalig beekdal; 

- bouwen tot aan de snelweg; 

- helemaal niet bouwen binnen de geluidcontour van de snelweg. 

Dit laat wel zien dat gemeenschappelijke ambitie om van de uitbreiding van Vries een hoogwaardig woonmilieu te maken, vanuit verschillende invalshoeken 

verschillend en soms tegenstrijdig wordt uitgewerkt. Voorop staan de in het vorig hoofdstuk benoemde vastgestelde kaders, zoals het landschappelijk 
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raamwerk en een ontwikkeling op basis van duurzaamheid, op een innovatief niveau. De uiteindelijke weging zal plaatsvinden op basis van nader onderzoek, 

het op te stellen ontwikkelkader en de besluitvorming over het stedenbouwkundig programma van eisen. 

 

4.1 Gemeentelijke verkenning  

Charrette “Typisch Vries in Drenthe; De ruggen op, de beken uit” 

Wij streven voor Nieuwe Stukken naar het hoogste niveau van duurzaamheid, namelijk innovatief niveau.  Om te 

verkennen welke mogelijkheden er zijn om dit te bereiken heeft in oktober 2007 een zogenaamde “charrette” 

plaatsgevonden.  Gedurende twee dagen zijn diverse deskundigen vanuit stedenbouw, landschap, architectuur en 

duurzaamheidthema’s als energie, water, duurzaam bouwen geraadpleegd.  De uitkomsten hiervan zijn eind januari 

gelijktijdig met het plan van de fractie van de Partij van de Arbeid gepresenteerd op een openbare raadvergadering. 

De Charrette heeft een strategische visie opgeleverd. Vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling onder het 

motto “typisch Vries in Drenthe, de ruggen op, de beken uit” komt de volgende ontwikkelrichting in beeld: 

• een woonlandschap gebaseerd op de kwaliteit van Vries als Drents esdorp, waarin de hoofdmassa van de 

bebouwing op de hogere delen plaatsvindt en op de natuurlijke situatie aangepast in de laaggelegen delen; 

• de ruimte tussen het kanaal en de snelweg is een strategische ruimte die vatbaar is voor verrommeling, de 

zone dient meegenomen te worden in het landschappelijk kader dat voor de ontwikkeling wordt opgesteld. 

Daarbij dient de impact op de kwaliteit in regionaal verband te worden betrokken; 

• het beekdal blijft open en gaat weer water leveren aan de bovenloop van het Eelderdiep; 

• een strategie om de energievoorziening duurzaam in te richten en betaalbaar te houden en daarbij de 

kansen voor het bestaande dorp mee te nemen; 

• duurzaam waterbeheer; 

Daarnaast heeft de charrette een diversiteit aan nader te verkennen duurzaamheidopties en onderzoeksvragen 

opgeleverd zoals nader onderzoek naar de inrichting van de Nieuwe Rijksweg (bijvoorbeeld als een Nieuwe Brink) en naar de gewenste verkeersstructuur in 

relatie tot de keuze voor ontwikkellocaties en de wijkschool en de versterking van het centrum en de sociale samenhang. De resultaten van de charrette 
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Koningsas als een van de Investeringsgebieden 

Regiopark Groningen Assen 

Kaartuitsnede Structuurplan Tynaarlo: 

De lichtgroene zone met oranje blokken vormt onderdeel van de Koningsas 

geven een eerste integrale doorkijk op de ontwikkeling, wanneer zowel het uitgangspunt van de kwaliteit van het –landschappelijk- ontwerp, als duurzaamheid 

worden ingebracht in het verdere plan- en ontwerpproces. Er is echter nader onderzoek nodig om tot een concept-ontwikkelkader te komen.  

 

Regionale opgave: Koningsas 

Het gebied tussen Assen en Groningen langs de bundel infrastructuur (van west naar oost) Rijksweg, Noord-Willemskanaal, A28 en spoorlijn is een van de 

investeringsgebieden van het Regiopark.  De aanleg van infrastructuur (Noord-Willemskanaal, spoorlijn en A28) had in de periode 1870 tot 1975 

versnippering van het oorspronkelijk agrarisch landschap tot gevolg, maar leidde ook tot een regionaal stedelijk netwerk. In samenwerking met de gemeente 

Assen, de Dienst Landelijk Gebied en de Regio Groningen Assen voert de gemeente voor deze zogenaamde “Koningsas” een studie uit naar de 

mogelijkheden om de specifieke kwaliteiten van dit gebied te benadrukken en tot verdere ontwikkeling te laten komen. De kwaliteit van de “Koningsas” is 

nieuwe cultuur, dynamiek en landschapsbeleving. Vanuit deze kwaliteit is er voor de zone tussen snelweg en kanaal een specifieke opgave.  

 

De uitbreiding van Vries ligt in de “Koningsas” en daarmee in het 

gebied dat op basis van het structuurplan nader is aangeduid als 

“verwevingsgebied wonen, recreatie en natuur”. Hoe het dorp Vries 

zich met Nieuwe Stukken kan manifesteren aan en in de “Koningsas” 

beschouwen wij als opgave in de uitwerking van het landschappelijk 

raamwerk en de stedenbouwkundige opzet voor Nieuwe Stukken. 

Daarbij geldt het uitgangspunt dat conform het zoekgebied uit het 

structuurplan de woonuitbreiding primair ten westen van het Kanaal 

ligt. 
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4.2 Initiatieven  

Fractie van de Partij van de Arbeid 

In 2007 is de gemeenteraadfractie van de Partij van de Arbeid gestart met de ontwikkeling van 

ideeën voor de woonuitbreiding van Vries. De fractie heeft op 29  januari 2008 de gemeenteraad 

geïnformeerd. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft diverse gesprekken gevoerd met de 

bevolking, ondernemers en betrokkenen in Vries en heeft referentieprojecten in het buitenland 

bezocht. De fractie stelt een visie te willen aanreiken op een lange termijn ontwikkeling,(tot 2040) 

waarin het dorp zich ontwikkelt tot aan de snelweg A28. Elementen uit het plan zijn het stimuleren 

van de vaarrecreatie, een waterrijk woonmilieu, het sparen van de houtwallen en het verplaatsen 

van de sportvelden. Met het plan beoogt de fractie tevens een kwaliteitsuitspraak te doen over de 

invulling van de ruimte ten zuiden van het bedrijventerrein de Vriezerbrug. 

 

Wij beschouwen de visie van de PvdA als een bestaand initiatief in het plangebied en zullen de 

creatieve elementen die passen binnen de vastgestelde beleidskaders meenemen in de nadere 

onderzoeken en planvorming. De uiteindelijke weging van alle verzamelde ideeën zal 

plaatsvinden in het kader van het vaststellen van het stedenbouwkundig programma van eisen. 

 

Kansen voor de bovenlopen van het Eelderdiep 

De studie “Kansen voor de Bovenlopen” (provincie Drenthe, 2006) is opgesteld op initiatief van de provincie Drenthe, het Waterschap Noorderzijlvest, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap. De kansen voor de bovenlopen van het Eelderdiep zijn geïnventariseerd en hydrologisch 

onderzocht, waaronder de bovenloop van de Runsloot. Het brongebied daarvan ligt in het plangebied, ten oosten van de weg Nieuwe Stukken. Er zijn kansen 

om het stroomgebied te herstellen, zodat de afvoer van het gebied “Vries” weer door de Runsloot gaat. Het streefbeeld is dat het stroomgebied weer 

herkenbaar wordt en voldoende aanvoer heeft door aankoppeling van het gebied Vries. De voorstellen van het streefbeeld moeten nog worden uitgewerkt in 

een plan van aanpak. Het streefbeeld lijkt te passen in de gemeentelijke kwaliteits- en duurzaamheidsambities. Dit wordt nader getoetst in het verdere plan- 

en ontwerpproces. De uiteindelijke weging zal plaatsvinden in het kader van het vaststellen van het stedenbouwkundig programma van eisen.  
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Ilustratie en kaartuitsnede uit de studie “Kansen 

voor de bovenlopen, 2006) 
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Gebruiker: leefbaarheid, wonen en werken, kunst en cultuur, beheer en veiligheid 

Een landschappelijke wijk geeft veel aanknopingspunten voor moderne leefstijlen waarbij wonen en werken worden gecombineerd, voor specifieke 

woonconcepten voor diverse doelgroepen. Het landschap geeft ook aanleiding voor speelruimtes die zowel veilig als uitdagend zijn voor alle doelgroepen en 

leeftijdcategorieen, ook voor 12+. De landelijke norm is 3% speelruimte van het voor wonen bestemde gebied. De uitdaging is om speelvoorzieningen te 

ontwikkelen die tijdloos zijn, die voor meerdere doeleinden, bijvoorbeeld ook kunst, geschikt zijn. De mogelijkheden voor gebruik van duurzame 

speelvoorzieningen worden hierbij onderzocht alsmede aanknopingspunten vanuit het landschap en innovatie.  

 

In het gebied bevinden zich verschillende sportvoorzieningen en het openlucht zwembad. Het kanaal is bovendien een recreatieve structuur. Dit geeft een 

vitaal karakter aan het gebied. Het is een wens om deze aanknopingspunten mee te nemen bij de planvorming, en te onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn om deze identiteit te versterken, bijvoorbeeld door een waterrecreatieve voorziening die is gerelateerd aan het  wonen.  
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5 Noodzakelijke onderzoeken 

 

Aanleggen van een nieuwe woonwijk gaat niet zonder slag of stoot. Om alle mogelijke belangen in de planvorming te betrekken, moeten de verschillende 

mogelijke bijwerkingen en negatieve effecten worden voorkomen. Onderzoek naar mogelijke gevolgen en aanknopingspunten is noodzakelijk om uiteindelijk 

te komen tot een goed uitvoerbaar ruimtelijk plan. De meest noodzakelijke zijn in dit hoofdstuk beschreven. 

 

5.1 Flora en Fauna onderzoek 

Op 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Volgens deze wet is een groot aantal inheemse dieren en planten beschermd. In deze wet zijn 

de voormalige Jacht- en Vogelwet opgenomen en de soortbeschermingparagrafen uit de Natuurbeschermingswet. Ook is daarin een deel van de 

verplichtingen op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn opgenomen. De Flora- en faunawet beschermt alle in Nederland voorkomende Europese 

inheemse vogels, met uitzondering van grauwe gans, Europese kanarie, rotsduif en wilde eend en alle soorten amfibieën en reptielen. Ook zoogdieren 

(inclusief vleermuizen) zijn beschermd, met uitzondering van zwarte rat, bruine rat en huismuis. De inheemse vissen zijn beschermd, met uitzondering van de 

soorten waarop de visserijwet van toepassing is. Daarnaast is een aantal plantensoorten beschermd, waaronder veel orchideeën en planten met opvallende 

bloemen. De Flora- en faunawet verbiedt om dieren te doden of hun rust- of verblijfplaats te verstoren. Ook legt de wet de zorgplicht van de burger voor de 

flora en fauna vast. Er zijn vrijstellingsbepalingen, onder andere in verband met de jacht en de schadebestrijding. Afwijkingen van de verbodsbepalingen zijn 

mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. De in het gebied aanwezige houtwallen en de 

voorkomende kwel kunnen natuurwaarden hebben. Het is op grond van de Flora- en faunawet noodzakelijk om een onderzoek in te stellen en eventueel 

ontheffing aan te vragen.  

 

5.2 Archeologisch onderzoek 

In 1992 is in Valletta, de hoofdstad van Malta, het Europese Verdrag voor de bescherming van het archeologische erfgoed afgesloten. Het verdrag van Malta 

regelt onder meer dat het archeologische belang wordt meegewogen in de besluitvorming rond de ruimtelijke ordening. Om het bodemarchief beter te 

beschermen en om onzekerheden tijdens de bouw van bijvoorbeeld nieuwe wijken te beperken, is voorafgaand aan ruimtelijke ontwikkelingen onderzoek 

noodzakelijk naar de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Op deze manier kan daar bij de ontwikkeling van de plannen zoveel mogelijk 
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rekening mee worden gehouden. Het verdrag van Malta heeft nog geen wettelijke basis. In oktober 2003 is een voorstel voor de wijziging van de 

Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee worden de principes van het Verdrag van Malta doorgevoerd in de 

Nederlandse wetgeving. Aangezien het gebied op de Archeologische Monumentenkaart staat aangegeven als gebied met middelhoge en hoge trefkans, is 

archeologisch onderzoek in een vroeg stadium van de planvorming noodzakelijk. Aan het Drents Plateau is gevraagd welke eisen gelden voor het onderzoek. 

De uitkomst wordt in het Stedenbouwkundig programma van Eisen geconcretiseerd.  

 

5.3 Verkeersonderzoek 

Het invullen van een groot gebied met nieuwe woningen en het bouwen van een nieuwe multifunctionele 

accommodatie brengt extra verkeer met zich mee. De gevolgen van deze bewegingen moeten onderzocht 

worden. Bij het opstellen van varianten voor de ontsluiting wordt rekening gehouden met het stimuleren van 

langzaamverkeer, een goede relatie met de bestaande kern en het centrum en veiligheid. Bij het onderzoek 

wordt de aanpak van de Verkeersprestatie op lokatie - betrokken. De VPL-aanpak bevordert een optimale 

afstemming tussen stedenbouwkundig en verkeerskundig ontwerp, zodat de locatie van functies kan worden 

afgewogen in relatie tot het beperken van (auto)verkeer en nadelig effecten van het (auto) verkeer zoals 

energiegebruik, emissies van CO2 en NOx. Deze aanpak beoogt ook verbetering van de verkeersveiligheid en 

vermindering geluidhinder door verkeer. De onderzoeksvragen uit de charrette worden eveneens 

meegenomen in het verkeersonderzoek. 

 

5.4 Wet Geluidhinder  

In het kader van de Wet Geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van die wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur 

geldt. De A28, de Asserstraat en de provinciale weg van Zuidlaren naar Peize hebben relevante zones, variërend van 200 m (A28) en 110m tot 70m uit de as 

van de weg (Asserstraat en provinciale weg). In de onderzoeksfase wordt het aspect geluidhinder nader onderzocht en meegewogen in de keuze van 

woonlocaties.  

 

Een goede ontsluiting is van belang voor de relatie van 

Nieuwe Stukken met het centrum en de bestaande kern  
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5.4 Luchtkwaliteit 

Door nieuwe Europese normen moeten de concentraties stikstofdioxide en fijne stof teruggedrongen worden. Het komt steeds vaker voor dat 

belanghebbenden met de strenge Europese richtlijn in de hand bezwaar maken tegen nieuwe plannen en gelijk krijgen bij de Raad van State. Door de uitstoot 

en hoge concentratie van deze stoffen is de luchtkwaliteit in Nederland erg slecht. Belangrijkste veroorzakers zijn auto's en bedrijven. Nederland moet in 2010 

voldoen aan de strenge Europese Richtlijn Luchtkwaliteit, die al aan het einde van de jaren negentig is vastgesteld. De luchtkwaliteit wordt in de 

Stedenbouwkundig programma van eisen fase onderzocht. 

 

5.5 Watertoets 

De watertoets zorgt ervoor dat alle wateraspecten op tijd worden meegenomen bij ruimtelijke plannen van provincies en gemeenten. De kwaliteit van deze 

plannen verbetert daardoor. Overleg met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s is vanaf het begin van de planvorming van cruciaal belang. 

Uitgangspunten zijn vasthouden, bergen en afvoeren van water in het stroomgebied, voorkoming van verdroging of verslechtering van de waterkwaliteit en 

voorkomen van wateroverlast. De gevolgen van de ingreep mogen niet worden afgewenteld op lager gelegen gebieden of in de tijd. 

Met de watertoets wordt ook ingezet op het benutten van kansen die water biedt. Water draagt in hoge mate bij aan de kwaliteit van de omgeving. De 

belevingswaarde van water kan zeer hoog zijn. 

 

5.6 Bodemonderzoek 

Onderzoek moet plaatsvinden naar de bodemgesteldheid van de ondergrond. Dit om een beeld te krijgen van de draagkracht van de woningen en de mate 

van grondophoging. Tijdens het onderzoek moet ook eventuele bodemvervuiling onderzocht worden.  

 

5.7 Milieuhygiëne 

Voor het gebied moet nader onderzoek worden verricht naar milieuaspecten zoals geur- en geluidhinder ten opzichte van bedrijvigheid en wegen. In een zone 

van 200  m uit de rand van het zwembad is geen woonbebouwing of school mogelijk. Voor de sportvelden geldt een voorkeursafstand van 50 m uit de rand 

(inclusief parkeren). In het zoekgebied zijn enkele agrarische bedrijven aanwezig, hiervoor geldt een voorkeursafstand van 50 tot 100 m, afhankelijk van de 

omvang van het bedrijf.  Een milieueffectrapportage is vanwege de schaal van de nieuwe woonwijk niet verplicht. 
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5.8 Duurzaamheidscan 

De ambitie voor Nieuwe Stukken is een duurzame invulling op innovatief niveau. Om concrete ambities hiervoor op te kunnen stellen wordt een 

duurzaamheidscan toegepast. Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van het instrument “DuurzaamheidsProfiel van een Locatie” (DPL). Met dit 

afwegingsinstrument is de duurzaamheid in al zijn aspecten te kwantificeren en kan een duurzaamheidscore van de wijk worden bepaald. 

Met behulp van dit programma is te zien in welke mate de duurzaamheidambities invulling kunnen krijgen op basis van de huidige stand van zaken, maar wel 

met streven om dit te doen op innovatief niveau.  

 

Het DPL is bij uitstek geschikt om in heldere taal te communiceren over de (te bereiken of bereikte) duurzaamheid van een wijk. Duurzaamheid moet hierbij 

ruim worden opgevat. Een duurzame woonomgeving betekent in het kader van het DPL onder meer de mate van sociale en verkeersveiligheid, sociale 

cohesie, geluid-, geur- en stofhinder, bereikbaarheid, kwaliteit voorzieningenniveau, kwaliteit woningen en woonomgeving. 

De methode meet hiertoe met 24 indicatoren, die zijn gebaseerd op de drie internationale elementen van duurzaamheid, namelijk Planet (milieu), People 

(sociaal) en Profit (economie). 

De DPL zal in de initiatief- en definitiefase worden benut als afwegingskader om de, voor Nieuwe Stukken specifieke, samenhang tussen 

duurzaamheidaspecten nader te duiden en een globale indicatie van de duurzaamheidscore aan te geven. Dit is de basis voor het formuleren van integrale 

onderzoeksvragen en het inrichten van de projectorganisatie met multidisciplinaire teams. In de ontwerpfase wordt de rekenmodule toegepast. 

 

Aansluitend op de DPL kan het instrument Rekenen en Tekenen aan Duurzame Stedelijke Ontwikkeling een rol spelen bij het concreet en realistisch maken 

van duurzaamheid. Deze instrumenten zijn overigens geen doel op zich maar een middel om inzicht te krijgen in de prioriteiten en hierover met anderen te 

kunnen overleggen. Met de Duurzaamheidprestatie op Locatie kan in de ontwerpfase tevens een duurzaamheidscore  worden berekend.  
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5.9  Landschappelijk kader en woonconcepten 

Voorafgaand aan het  stedenbouwkundig programma van eisen moet een landschappelijk kader worden opgesteld 

op basis van historie, natuur, water en landschapselementen. Het landschap is ook inspiratie voor woonconcepten 

en vice versa. In samenhang met het opstellen van het landschappelijk kader wordt dan ook onderzocht welke 

specifieke woonconcepten hier mogelijk zijn. Daarbij wordt ook de afstemming gezocht met de gewenste 

bevolkingsopbouw en toekomstgerichte woonstijlen. 

  

5.10 Planschade 

Hoewel de bewuste locatie inmiddels is aangemerkt als beoogde woningbouwlocatie, kunnen bewoners die in en 

rondom het gebied wonen planschade claimen. In het kader van het opstellen van het Stedenbouwkundig 

programma van eisen fase zal een extern bureau een planschaderisicoanalyse opstellen. 

 

5.11 Inmeting 

Nodig is een gedetailleerde hoogte-inmeting en gebiedsinmeting van de gehele locatie. Dit om goed zicht te krijgen in de actuele situatie en om later 

bijvoorbeeld over technische gegevens te beschikken voor het grondverzet en dergelijke. 

 

5.12 Externe veiligheid 

Onderzoek moet worden verricht of er in de omgeving of binnen het plangebied obstakels staan waar externe veiligheid belangrijk zal zijn. 

 

5.13 Overige randvoorwaarden 

Onderzoek moet worden gedaan naar de impact van aspecten zoals grote kabels en leidingen. Mogelijk kunnen deze aspecten randvoorwaarden geven voor 

het ontwerp en zelfs voor de realisatie. 
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6 Organisatie en proces 

 

6.1 Projectorganisatie 

Het college van burgemeester en wethouders is opdrachtgever van de bestuursopdracht (zie 3.16). Eerste aanspreekpunt voor de projectleider vanuit de 

opdrachtgever is de wethouder van het Grondbedrijf. De ambtelijke opdrachtgever van het project is het afdelingshoofd OBT. Op basis van de startnotitie 

wordt een projectleider aangetrokken die verantwoordelijk is voor de voortgang. De projectleider formuleert de projectopdracht in samenspraak met het 

afdelingshoofd en het college. In de projectopdracht wordt beschreven op welke wijze de in hoofdstuk drie beschreven ontwikkelkaders in samenhang met 

elkaar worden uitgewerkt en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de ambitie van duurzaamheid op innovatief niveau zoals de raad dat heeft besloten. 

Het proces moet daarom enerzijds gericht zijn op efficiency en projectmatig werken, dus het sturen op tijd, kwaliteit en geld. Daarnaast is bij het werken aan 

innovatie en duurzame ontwikkeling de samenhang tussen sociale,  ruimtelijke, economische en milieukwaliteit van belang en zal er doorlopend oog moeten 

zijn voor synergie, coalities, financieringskansen en draagvlak. Niet alleen stelt dit hoge eisen aan het proces, maar vraagt dat om inzet van specifieke 

deskundigheid tijdens een groot deel van de looptijd van het project. Daar wordt in voorzien. 

  

De projectleider wordt ondersteund door een integrale en multidisciplinaire projectgroep. Er is specifiek aandacht voor de afstemming tussen verschillende 

projecten die op het gebied betrekking hebben.  

 

6.2 Externen 

Voor het organiseren van de communicatie en innovatie-sessies onderzoeken we de mogelijkheid om samen te werken met de Academie van Bouwkunst en 

Hanze Hogeschool en het door de provincie Drenthe in te stellen “Gilde voor duurzaamheid”, waarin experts en studenten expertise ter beschikking stellen én 

ontwikkelen in concrete projecten. 
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6.3       Communicatie 

 

De gemeente Tynaarlo wil inwoners bij het voorbereiden van beleid betrekken 

door een goede communicatie en participatie. De gemeente heeft daarvoor 

burgerparticipatiebeleid ontwikkeld. Daarin worden drie communicatie-modellen 

onderscheiden; meedoen, meepraten en meedenken. Het verschil tussen die 

modellen zit in de intensiteit en het tijdstip van de betrokken burgers.  

Gelet op de omvang van het project en de relatie  met het  dorp, kiezen wij voor 

Nieuwe Stukken voor het  communicatiemodel: meepraten. Het gaat er hierbij om 

dat de gemeente de burger ruimte biedt om te horen wat er leeft en wat hij graag 

wil zien in het eindvoorstel over Nieuwe Stukken. Er wordt in het kader van het 

later te starten project een apart communicatieplan opgesteld.  

 

 

6.4 Planning 

Een goede planning staat garant voor een tijdige realisatie. In dit startdocument 

wordt volstaan met een eerste globale planning op hoofdlijnen. Na vaststelling 

van deze startnotitie wordt door het hoofd OBT eerst een projectleider 

aangewezen en kan na accorderen van de projectopdracht door burgemeester en 

wethouders worden begonnen met de initiatieffase.  De planning is afgestemd op 

de vastgestelde Woningbouwmonitor en gaat uit van de oplevering van de eerste 

woningen in 2012. 
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Planning Nieuwe Stukken 

Activiteit Datum Wie 
Besluitvorming en 
uitvoering 

Startnotitie, planning,  inclusief voorbereidingskrediet/raamkrediet  Zomer 2008 College en raadsbesluit 
Initiatief- en definitiefase 
Aankondiging in de plaatselijke media van het initiatief 3e kwartaal 2008 OBT 
Formuleren projectopdracht en uitwerking plan van aanpak 3e kwartaal OBT/Projectleider 
Onderzoeken 3e    kwartaal 2008-medio 2009 OBT 
Communicatie en input van inwoners van Vries en andere betrokkenen 3e kwartaal 2008 OBT 
Concept ontwikkelkader: 
- Gebiedsafbakening 
- Landschappelijk raamwerk 
- Globaal programma  
- Concept exploitatieverkenning  
- Duurzaamheidscan 

1e kwartaal 2009 OBT 
Collegebesluit  
Presentatie in de raad 

Terugkoppeling aan de inwoners van Vries en andere belangstellenden 1e kwartaal 2009 OBT 
Opstellen concept stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE)  op basis van ruimtelijke modellen, 
duurzaamheid en landschappelijk raamwerk 

1e kwartaal-3e kwartaal 2009 OBT 
 

Presentatie Concept SPvE met mogelijkheid tot reageren voor bevolking en andere belangstellenden 3e kwartaal 2009 OBT/Collegebesluit 
Vaststellen SPvE  4e kwartaal 2009 Raad- en collegebesluit 

 
Ontwerpfase 
Opstellen stedenbouwkundig plan 4e kwartaal 2009-2e kw 2010  
Formuleren locatiespecifiek MOOTconcept 2e kwartaal 2010-1e kwartaal 2010 OBT 
Uitzetten locatiespecifiek MOOT 2e kwartaal 2010 OBT 
Beoordeling en gunning inzendingen prijsvraag 3e kwartaal 2010 Collegebesluit 
Ontwerp bestemmingsplan (zienswijzen eenieder)  
Ontwerp exploitatieplan (zienswijzen belanghebbenden en kennisgeving aan geregistreerde eigenaren) 

Mei 2010, 6 weken ter  visie: 
zienswijzen 

Collegebesluit 

Vaststelling bestemmingsplan en exploitatieplan Oktober 2010 Raadsbesluit 
Gelijktijdige bekendmaking bestemmingsplan en exploitatieplan  Half oktober of half november 

afhankelijk van zienswijzen/ reactieve 
aanwijzing van GS/ inspecteur VROM 

 

Besluit gemeenteraad ligt 6 weken ter inzage ook termijn voor indiening beroep bij Afdeling 
bestuursrechtspraak Raad van State 

1 januari 2011  

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State besluit binnen twaalf maanden   
Voorbereidings- en realisatiefase 
Opstellen verkavelingsplan en bestek1e fase 1e kw 2011 Winnaar MOOT 
Bouwrijp maken 3e kw 2011  
Uitgifte kavels 4 kwartaal 2011  
Bouw woningen 1e kw 2012-4e kw 2012  
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7 Middelen en financiën 

 

7.1 Plankosten  

 

De onderzoeken en planning zoals beschreven in hoofdstuk 5 en 6 van deze startnotitie geven inzicht in de werkzaamheden en onderzoeken die moeten 

worden verricht en de procedures die worden doorlopen voordat  een woonwijk daadwerkelijk is gerealiseerd. De hiermee gemoeide kosten, exclusief de 

verwervingskosten, zijn plankosten. Een grove indicatie is dat dit voor Vries Nieuwe Stukken uitkomt op € 4,4 miljoen. Hierbij is op basis van algemene 

ervaringscijfers uitgegaan van € 8.000 plankosten per te bouwen woning en 550 woningen.  

 

Het betreft hier een schatting. De daadwerkelijke kosten kunnen afwijken. Vooral de nader uit te werken ambities op het vlak van duurzaamheidmaatregelen 

en inrichting openbare ruimte / civiele werken kunnen een sterke invloed op de uiteindelijke hoogte van de plankosten hebben. Op 11 maart jl. is voor de 

eerste plankosten (o.a. hydrologisch en omgevingsonderzoek, pre-exploitatieverkenning, capaciteitsinzet zowel in- als extern) een krediet van € 200.000,-- 

beschikbaar gesteld. Hiervan resteert per 1 mei 2008 nog € 159.000. Voor de planvoorbereiding vanaf de initiatieffase tot en met het opstellen van het 

bestemmingsplan (ontwerpfase) zal 1,9 miljoen euro benodigd zijn. Hiervoor wordt nu krediet aangevraagd bij de raad. Voor de resterende kosten voor 

(civieltechnische) voorbereiding en engineering wordt opnieuw een voorbereidingskrediet aangevraagd. 

 

7.2 Capaciteits inzet (uren) 

 

Voor het opstellen van de verschillende planproducten is door de diverse betrokken organisatieonderdelen (vooral OBT, GW, en BMV) tijd gereserveerd in de 

afdelingsplannen voor 2008 e.v. Daarnaast zal hiervoor ook extern capaciteit worden ingehuurd. Het betreft hier vooral inzet op specifieke en specialistische 

(deel)gebieden, en inzet op het gebied van projectleiding, verwerving/onteigening en planeconomie. 
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Vooral in de initiatieffase (tot aan deze startnotitie) is de interne capaciteitsinzet nog veelal verantwoord binnen de reguliere beleidsprogramma’s. In die fase 

worden met name de te hanteren beleidskaders voor locatieontwikkeling verzameld en geformuleerd. In de projectfase zoals die nu ingaat, is de ambtelijke 

inzet in grote mate als plankosten direct toe te rekenen aan het complex.  

 

De totale capaciteitsinzet (in- en extern tezamen) kan, net als bij Groote Veen, grofweg op 10.000 mensuren worden gesteld voor de initiatief, definitie en 

ontwerpfase. Omwille van de continuïteit en behoud deskundigheid binnen de eigen organisatie wordt gestreefd naar een 50/50% verhouding in- / externe 

inzet. Ook hierbij geldt weer dat het werkelijke aantal afhankelijk is van de nadere uitwerkingskeuzes binnen het project. 

 

Bij het voorstel voor het Stedenbouwkundig programma van eisen zal een meer gedetailleerde resourceplanning  worden gegeven. Dit biedt de mogelijkheid 

eventueel bijsturing te plegen en de benodigde en beschikbare ambtelijke capaciteit tegen elkaar af te wegen.  

 

7.3 Grondverwerving, WVG, en Grondexploitatie 

Het zoekgebied heeft een oppervlakte van circa 55 ha. (alle hier weergegeven oppervlaktes zijn bij benadering)  

Op de strategisch gelegen gronden in het gebied tussen Vries en het Noord-Willemskanaal welke (nog) niet eigendom van de gemeente zijn is WVG 

gevestigd. Voorafgaand aan de WVG-vestiging heeft de gemeente, op basis van haar actieve grondpolitiekbeleid, in het gebied al een behoorlijke 

grondpositie opgebouwd.  

 

Na de WVG-vestiging hebben er gerichte verwervingsacties plaatsgevonden. Deze verlopen voorspoedig. Inmiddels is 39 ha. in eigendom van de gemeente 

en is op ca. 7 ha door projectontwikkelaars een positie verworven al voor de vestiging van de WvG. Binnen het zoekgebied ‘’Vries Nieuwe stukken’’ ligt nog ca 

13,5 hectare waar mogelijkheden liggen voor verwerving. Wanneer zich voor deze gronden geschikte verwervingsmogelijkheden voordoen wordt hiervoor 

krediet aangevraagd bij de raad. 

 

Wanneer de volledige grondpositie van de gemeente en ontwikkelaars voor woningbouw wordt benut levert het programma van 551 woningen een 

gemiddelde dichtheid van 12 woningen per ha op.  Een gemiddelde dichtheid van 16 – 18 woningen per ha. is voor dergelijke uitleggebieden bij dorpskernen 

in de regio niet ongebruikelijk.  
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Het exploitatiegebied staat nog niet vast. Deze afbakening kan plaatsvinden op basis van de uitkomsten van de eerste stedenbouwkundige verkenningen. 

Dan zal ook een doorkijkje kunnen worden gegeven naar de differentiatie (qua dichtheden en typologie) in het plangebied. Dit zal naar verwachting eind van 

dit jaar het geval zijn. 

 

Nu het exploitatiegebied nog niet is vast te stellen is het moeilijk om in dit stadium van de planvorming een nauwkeurige grondexploitatie-verkenning op te 

stellen. In het Stedenbouwkundig programma van eisen zullen meerdere varianten financieel worden doorgerekend. Gelet op de gemeentelijke grondpositie 

en de daarbij behorende boekwaarde is het echter zondermeer mogelijk de gebiedsontwikkeling met een tenminste sluitende grondexploitatie af te ronden.  

Het vastgestelde ambitieniveau op dit punt ligt echter hoger. 

 

Ons college heeft voor Nieuwe Stukken de volgende ambities geformuleerd: 

• voor deze locatie wordt uitgegaan van een positief exploitatie-eindresultaat van tenminste € 2,4 miljoen; 

• Op het gebied van duurzaamheid op deze locatie het  “innovatief niveau”  hanteren; 

• Voor het woonprogramma de volgende verdeling qua marktsegment aanhouden: 

1/3 goedkoop, 1/3 middel, en 1/3 duur. 

 

Bij de verdere projectmatige uitwerking (en de diverse keuzes en dilemma’s die daarbij ontstaan) zal consequent worden betrokken de mate waarin aan deze 

ambities wordt, dan wel kan worden voldaan. 

 

Tenslotte wordt opgemerkt dat binnen het exploitatiegebied ook een MFA zal worden gerealiseerd. In de grondexploitatie wordt voor de voor deze functie 

benodigde grond (gebouw, perceel incl. benodigde (parkeer)infrastructuur een grondkostprijs-uitgifteprijs gerekend. Momenteel is deze vastgesteld op € 110, 

per m².  Deze kostprijs zal, aan de hand van ervaringscijfers, tenminste eenmaal in de vijf jaar worden bijgesteld. 
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8 Risico-analyse 

 

Een korte inventarisatie is nodig van de risico´s die een project als deze in zijn geheel loopt. Het gaat om de organisatorische en financiële risico’s. Ze zijn te 

clusteren in de volgende begrippen: 

• Tijd 

• Geld 

• Kwaliteit 

• Informatie 

• Organisatie 

In elke fase en in voortgangsrapportages wordt een risico analyse gemaakt. 

  

8.1 Tijd 

Tijd wordt voornamelijk beheerst door een goede planning. Deze zal per fase gedetailleerd worden opgesteld. In verschillende stappen zullen de voortgang 

van het project en de onderlinge verbanden worden beschreven. De bewaking van de projectplanning berust bij de projectleider. Deze zal hierover 

rapporteren aan het afdelingshoofd OBT. In dit project spelen communicatie, duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol. Van belang is dat specifiek wordt 

bewaakt door wie en via welk spoor de input die daaruit voortvloeit wordt opgepakt. In het kader van duurzame ontwikkeling kunnen bijvoorbeeld particuliere 

initiatiefnemers of marktpartijen deeluitwerkingen voor hun rekening nemen.  

 

8.2 Geld 

Allereerst wordt voor de financiële risico’s verwezen naar paragraaf 7.3.  

Tegelijk met deze Startnotitie wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de voorbereidingskosten die door de gemeente gemaakt worden. Het 

voorbereidingskrediet zal worden aangevraagd voor al die kosten die tot en met het bestemmingsplan gemaakt zullen worden. De overige begrotingen die in 
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een later stadium worden opgesteld kunnen gebaseerd worden op meer concrete planproducten zoals een exploitatieplan en geven daarmee een redelijke 

inschatting van kosten. De bewaking van de kosten ligt bij de projectleider. Deze legt verantwoording af aan het afdelingshoofd en de projectwethouder.  

 

Een ander risico is de vertaling van plannen naar realiteit. Teneinde vat te houden op de haalbaarheid van de plannen wordt tussentijds getoetst op 

planeconomische realiteit.  

 

8.3 Kwaliteit 

Een omschrijving van de kwaliteit zal in het Stedenbouwkundig programma van eisen een plaats krijgen. Het streven naar duurzaamheid op een innovatief 

niveau zal ook hierin een plek krijgen. Het is van belang om in de veelheid van aspecten te herkennen wat de unieke kansen voor Vries zijn en welke 

aspecten met elkaar samenhangen. De organisatie wordt erop ingericht om meteen vanaf het begin integraal en multidisciplinair te werken en te werken van 

grof naar fijn. Tussentijds wordt “ Rekenen en Tekenen” en het Duurzaamheidsprofiel op locatie toegepast om vroegtijdig dilemma’s en keuzen voor het 

voetlicht te krijgen. Bewaking van de kwaliteit hangt daarnaast samen met het formuleren van de juiste deelopdrachten en heldere beslisdocumenten. 

 

8.4 Informatie 

De informatiebewaking gebeurt voornamelijk door een projectarchief op te zetten. Alle relevante verslagen, correspondentie en beslisdocumenten worden 

hierin bewaard. Ook zal de communicatie plaatsvinden zoals eerder is beschreven.  

 

8.5 Organisatie 

De projectorganisatie wordt ingericht naar aanleiding van de projectopdracht. Het is van belang dat leden van het projectteam inhoudelijk deskundig zijn op 

het eigen vakgebied maar ook “over de schutting” kunnen kijken. De projectleider bewaakt primair de voortgang en stuurt op de eindproducten per fase. Gelet 

op de ambitie om tot een duurzaam en innovatief plan te komen wordt de projectleider daarbij ondersteund door een projectmedewerker die specifiek belast is 

met het bewaken van dit ambitieniveau en de inhoudelijke afstemming tussen samenhangende onderwerpen en de vertaling naar eindproducten.  

 

 


