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Zaaknummer: 
2012/29568 
Referentie:      
2012/29846 

Raadsvergadering 9 oktober 2012 agendapunt 15       
  
 
Aan:  De Gemeenteraad 
 
Vries,  18 september 2012 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Kosmeijer 
Behandelend ambtenaar: dhr. H. Feenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 807 
E-mail adres:                h.feenstra@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   nieuwsbrief Woonborg 
-   ontwerptekening woningen 
 
Onderwerp 
Bestemmingsplan Holtenweg Vries. 
 
Gevraagd besluit 
Een bestemmingsplanprocedure starten voor Holtenweg Vries en het voorontwerp-bestemmingsplan 
vrijgeven voor inspraak en vooroverleg. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Holtenweg Vries wordt het mogelijk gemaakt voor 
Stichting Woonborg om nieuwe woningbouw te plegen voor de percelen Holtenweg nummers 2 t/m 
12. De bestaande zes woningen worden gesloopt en worden vervangen door acht twee-onder-één-
kap woningen. Deze woningen bestaan uit twee woonlagen met een bergruimte aan de achterkant 
van de woningen. De woningen zullen levensloopbestendig worden uitgevoerd met op de begane 
grond een slaap- en badkamer. De woningen zullen door Woonborg verhuurd gaan worden met een 
huurprijs van rond de 650 euro per maand.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De bestemmingsplanprocedure moet zo spoedig mogelijk worden gestart zodat de uitvoering van de 
bouw in 2013 van start kan gaan. Inmiddels zijn de woningen leeg komen te staan en is de planning 
dat de sloop nog in 2012 zal plaatsvinden.  
 
Wat ging er aan vooraf 
In het voorjaar van 2012 heeft Stichting Woonborg zich gemeld bij de gemeente met het verzoek om 
de bestaande zes woningen aan de Holtenweg (nrs. 2 t/m 12) te slopen en hiervoor in de plaats acht 
nieuwe woningen te bouwen op hetzelfde perceel. De sloop is nodig omdat de huidige woningen 
verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige wooneisen. Alle woningen zijn tijdelijk verhuurd. 
De tijdelijke verhuurders zijn eind 2011 geïnformeerd dat de verhuur stopt.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 

• Door Woonborg is in juni 2012 een nieuwsbrief verstrekt aan alle omwonenden met betrekking tot 
       het voorgenomen bouwplan. 
• Woonborg heeft in juli 2012 een overleg georganiseerd voor de omwonenden, waarbij negen  
       bewoners van de uitnodiging gebruik hebben gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst heeft Woonborg 
       de plannen nader toegelicht en konden bewoners hun mening kenbaar maken. Dit heeft geleid tot  
       een aanpassing in het woningontwerp.  
• In de voorontwerpfase zal conform onze inspraakverordening het bestemmingsplan gedurende  
       zes weken ter inzage worden gelegd.  
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Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Vanaf 1 juli 2012 zijn de woningen leeg komen te staan. Na het uitvoeren van een asbestinventarisatie 
zal de sloopvergunningsprocedure worden doorlopen. In overeenstemming met de direct 
omwonenden is besloten dat de woningen tot aan de sloop (najaar 2012) zo blijven staan. Dit omdat 
woningen met dichtgetimmerde ramen en deuren achter bouwhekken de woonomgeving niet mooier 
maakt. Wanneer blijkt dat er vandalisme plaatsvindt, zullen direct maatregelen worden getroffen.  
In de bestemmingsplanprocedure wordt na de fase van het voorontwerp en de inspraak gestart met 
de ontwerpfase. Indien er na de voorontwerpfase geen belanghebbende wijzigingen worden 
doorgevoerd, wordt er alleen nog besluitvorming van de gemeenteraad gevraagd voor de vaststelling 
van het definitieve bestemmingsplan. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2013 kan 
geschieden, waarna medio 2013 door Woonborg met de uitvoering kan worden gestart.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Het opstellen van een exploitatieplan is bij dit project niet van toepassing, omdat er een overeenkomst 
met de initiatiefnemer wordt gesloten. In de overeenkomst wordt overeengekomen dat er 
kostenverhaal plaats vindt en dat alle toe te rekenen kosten op basis van de Wro en Bro in rekening 
worden gebracht. De geschatte toe te rekenen kosten voor dit project bedragen maximaal € 26.282,-. 
Bij de definitieve vaststelling van het bestemmingplan zal ook het besluit van de raad worden 
gevraagd om geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 
 
 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 
 
 
 

                           
 


