
 

Raadsvergadering d.d. 8 december 2009 agendapunt 12 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 17 november 2009 
 
Onderwerp:  Bestemmingsplan Brink 6 & 8  Vries  
 
Portefeuillehouder:    H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: J.S.Huisman 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 894 
E-mail adres:   J.S.Huisman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:  Het bestemmingsplan Brink 6 & 8 Vries vaststellen 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Bestemmingsplan Brink 6 & 8 Vries (ter inzage) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 11 augustus 2009 is in uw raad besloten het ontwerp bestemmingsplan Brink 6 & 8 te Vries ter inzage 
te leggen. Dit ontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels gedurende zes weken ter inzage gelegen. 
Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerp kan derhalve ongewijzigd vastgesteld  worden en 
gedurende 6 weken formeel ter inzage gelegd worden.  

Vervolgprocedure 

Na vaststelling zal het plan gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. 

Financiële consequenties 

De kosten voor het maken van het bestemmingsplan worden middels de leges betaald door de 
initiatiefnemer 

Adviezen 

Op 21 april en 8 september 2009 is aan uw raad toegezegd dat er terug gekomen zou worden op de 
suggestie om aandacht te besteden aan de landschappelijke inpassing rondom de percelen Brink 6&8 te 
Vries. Deze percelen liggen midden in de kern van Vries. Het erf naast de percelen is een open plek in 
het dorp. De te realiseren schuur komt ter vervanging van een aantal andere opstallen, en zal in 
samenspraak met de welstandcommissie qua aard en kleur van de gebruikte materialen aansluiten op de 
omgeving. Tevens zal doordat de schuur wordt gebouwd ten behoeve van stalling van werktuigen (die nu 
in de buitenlucht op het erf worden gehouden), het aanzicht verbeteren. De gemeente heeft samen met 
de initiatiefnemer de intentie uitgesproken om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing 
van het plan.   



 

 

Gevraagd besluit 

Het bestemmingsplan Brink 6 & 8 Vries vaststellen.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


