
 

Raadsvergadering d.d. 12 november 2013  agendapunt  9a 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 4 november 2013 
 
Onderwerp:           brede school in Vries 
 
Portefeuillehouder:           initiatiefvoorstel van de fractie Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 
Behandelend ambtenaar:    nvt 
Doorkiesnummer:                0592 - 542631 
E-mailadres:                        casperkloos@outlook.com 
Gevraagd besluit:          de gevraagde discussie voeren en een besluit te nemen  
                                            teneinde definitief de locatie aan te wijzen voor het realiseren    
                                            van de brede school (conform bijgevoegd besluit).  
Bijlagen:                              concept raadsbesluit (bijgevoegd) 
 
Onderwerp 
Brede school in Vries 
 
Gevraagd besluit 
De gevraagde discussie voeren en hierna te besluiten de “brede school” definitief te situeren op de 
huidige locatie van de OBS De Vijverstee te Vries, en in dat kader: 

1. als principebesluit vast te stellen dat in Vries een “brede school” zal worden gerealiseerd waarbij 
de huidige scholen OBS De Vijverstee en CBS De Holtenhoek in een gezamenlijke locatie 
worden ondergebracht; 

2. als principebesluit vast te stellen dat deze “brede school” op huidige locatie van OBS De 
Vijverstee te Vries (en de onmiddellijke omgeving daarvan, aan het adres De Fledders 14 te 
Vries) gerealiseerd zal worden; 

3. als principebesluit vast te stellen dat deze “brede school” uiterlijk in 2016 gerealiseerd dient te 
zijn; 

4. het college van burgemeester en wethouders op te dragen zo spoedig mogelijk een nader 
uitgewerkt voorstel, inclusief tijdpad, aan de raad ter goedkeuring voor te leggen, en al het nodige 
te doen om het voorgaande ten uitvoer te brengen; 

5. te bepalen dat dit besluit door het college namens de raad bekendgemaakt wordt op de wijze als 
geregeld in artikel 3:42 lid 2 Algemene wet bestuursrecht. 

 
Inleiding 
Op de gemeentelijke overheid rust de verantwoordelijkheid zorg te dragen voor goede accommodaties 
van het basisonderwijs. Thans is dit (onder andere) actueel in de kern Vries. Hier bevinden zich twee 
basisscholen: Openbare Basisschool (OBS) De Vijverstee en Christelijke Basisschool (CBS) De 
Holtenhoek. De accommodaties van deze scholen beginnen thans zodanig verouderd te raken, dat op 
afzienbare termijn vervanging (althans ingrijpende renovatie) nodig is, om de schoolgaande kinderen een 
verantwoorde leeromgeving te kunnen blijven bieden.  
 
Een goede mogelijkheid om hierin te voorzien, zou de realisatie van een zogenoemde “brede school” zijn. 
Daarin worden de openbare en de Christelijke basisschool ondergebracht in een gezamenlijke 
accommodatie. Zo kunnen zij, elk met behoud van hun eigen identiteit, van dezelfde faciliteiten 
gebruikmaken. Zowel voor de scholen als voor de gemeente kan dit (efficiency)voordelen opleveren, en 
voor de kinderen kan (daardoor) een zo goed geoutilleerd mogelijke leeromgeving gecreëerd worden.  



 

 
Op zich bestaan er binnen de Gemeente Tynaarlo al langer ideeën voor het realiseren van een dergelijke 
“brede school” te Vries. Enkel is tot dusver onzeker wat hiervoor de gewenste locatie zou moeten zijn. 
Lange tijd heeft (het college van) de gemeente vastgehouden aan realisering van de nieuwe “brede 
school” in de beoogde nieuwbouwwijk “De Bronnen” (Nieuwe Stukken). Ook is (mede door Leefbaar 
Tynaarlo/EVZ-2000) wel verdedigd het realiseren van een “brede school” nabij sporthal De Kamp, zodat 
de accommodatie (als multifunctionele accommodatie, MFA) ook door de sportverenigingen zou kunnen 
worden gebruikt. Nu het ernaar uitziet dat de feitelijke realisatie van de beoogde nieuwbouwwijk “De 
Bronnen” waarschijnlijk getemporiseerd zal worden,  is het evenwel een passend moment om de locatie 
van de nieuw te creëren brede school, in heroverweging te nemen. 
 
In dezen wil Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 thans graag aan de raad voorleggen, om de nieuwe “brede 
school” te realiseren op en rondom het terrein van de huidige OBS De Vijverstee. Dit terrein biedt (als 
mogelijk ook een deel van de directe omgeving in de herinrichting wordt betrokken) mogelijkheden om 
(een deel van) het huidige schoolgebouw tijdelijk te laten voortbestaan naast een in aanbouw zijnde 
“brede school”, zodat de noodzaak tot het gebruik van noodlokalen kan worden geminimaliseerd. De 
locatie (aan en rondom De Fledders 14 te Vries) is ten opzichte van de bestaande wijken van Vries 
centraler in het dorp gelegen dan het huidige zoekgebied in Vries-Oost (en toch gesitueerd in een groene 
omgeving aan de rand van het dorp). Vanuit andere raadsfracties zijn ons hieromtrent al ideeën voor een 
nadere invulling aangereikt, die wij graag in de raadsvergadering willen bespreken (wij laten het thans 
evenwel – ere wie ere toekomt – aan betrokkenen om de nodige inbreng aan de raad voor te leggen). In 
ieder geval lijkt, alles afwegend, de huidige locatie van OBS De Vijverstee ons thans de meest geschikte 
locatie voor de realisatie van een nieuwe “brede school”. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het is van belang dat de accommodaties van OBS De Vijverstee en CBS De Holtenhoek op afzienbare 
termijn worden vernieuwd. Het voorstel is erop gericht, dat deze scholen zullen worden ondergebracht in 
een gezamenlijke accommodatie (“brede school”) op de huidige locatie van OBS De Vijverstee (aan en 
rondom De Fledders 14 te Vries). Het doel is om een goede leeromgeving voor onze schoolgaande jeugd 
te creëren.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Er kan – gelet op de staat van de huidige accommodaties – geen jaren meer gewacht worden tot 
vernieuwing hiervan plaatsvindt. Het college heeft het lot van de nieuwe “brede school” lange tijd 
verbonden aan dat van de beoogde nieuwbouwwijk “De Bronnen” in het gebied Nieuwe Stukken aan de 
oostkant van Vries. Nu onzeker is wat de toekomst van dat plan zal zijn (althans op welke termijn dit 
beoogde plan zou moeten worden gerealiseerd) is het duidelijk dat niet op deze (mogelijke) 
ontwikkelingen kan worden gewacht voordat de “brede school” (althans vervanging van de huidige 
accommodaties) gerealiseerd wordt. 
 
Wat ging eraan vooraf? 
Onderliggend voorstel kan worden gezien in een breder verband betreffende de ontwikkelingen in het 
dorp Vries. Binnen de dorpsgemeenschap in de kern Vries is momenteel een discussie gaande over hoe 
het dorp kan worden heringericht zodat deze zal zijn toegerust voor – zo ongeveer – de komende veertig 
jaar. 
 
Zo is momenteel aan de orde de herinrichting van het centrum van Vries (centrumplan Vries). De 
klankbordgroep en ondernemers zijn hier al enige tijd samen met de gemeente mee bezig. Hopelijk zal 
de raad binnenkort nader worden geïnformeerd over de stand van zaken. We gaan er vanuit dat de 
klankbordgroep samen met de ondernemers met zinvolle ideeën zal komen. Van gemeentezijde wordt 
een snelle en adequate aanpak verlangd daar waar de gemeente iets kan betekenen. 
 



 

Ook is, maar dan al in een wat verder gevorderd stadium, het clusteren van de twee basisscholen (het 
Christelijk en het openbaar onderwijs), al enige tijd ter sprake (zoals voormeld). De discussie van de 
afgelopen jaren heeft er in ieder geval toe geleid dat deze “brede school” niet midden in het gebied 
Nieuwe Stukken komt (de beoogde locatie van de mogelijke toekomstige nieuwbouwwijk “De Bronnen”). 
In eerste instantie is tot uitgangspunt genomen dat de “brede school” strak tegen het zandpad, grenzend 
aan de reserve-voetbalvelden van VAKO, zal worden gerealiseerd.  
 
Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 heeft de raad eerder een alternatief voorgesteld teneinde de keuze van het 
college te herzien en te kiezen voor een brede school op een van de (reserve) VAKO-voetbalvelden zelf. 
Hier zijn uitgewerkte stukken voor aangeleverd. Toch bleef het college vasthouden toen aan diens eigen 
keuze, zulks mogelijk (toch) in relatie tot de plannen in Nieuwe Stukken (“De Bronnen”).  
 
In verband met onder andere de situatie op de woningmarkt ziet het er thans echter naar uit dat ervoor 
zal worden gekozen het plan “De Bronnen” weliswaar reeds van een planologische grondslag te 
voorzien, maar de feitelijke uitvoering hiervan te temporiseren (op de lange baan te schuiven), in 
afwachting van betere tijden. Hoelang dit gaat duren (twee jaar? acht jaar?) valt thans niet te voorzien. Dit 
nog losgezien van de algemene vraag omtrent de wenselijkheid van plan “De Bronnen”, welke buiten het 
bestek van onderliggend initiatiefvoorstel valt. 
 
In verband daarmee hebben enkele fracties, waaronder Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000, het college 
verzocht de MFA, op dit moment nog onderdeel van de plannen rond “De Bronnen”, daarvan los te 
koppelen. Zijdens het college is aangegeven dat men daarna zou kijken. De reden hiervan is dat onder 
andere het vervangen van de accommodatie van OBS De Vijverstee niet langer kan wachten. Zeker kan 
hiermee – gezien de staat van de accommodatie – geen jaren meer gewacht worden, nu dit bezien vanuit 
het belang van de schoolgaande kinderen onverantwoord zou zijn. 
 
Leefbaar Tynaarlo heeft bij verschillende fracties gevraagd waar men stond na de jarenlange discussie 
(vanaf 2008). Het wordt nu tijd te komen tot definitieve besluiten. Dit om voor een ieder duidelijkheid te 
scheppen. De eerdere belofte dat in 2014 de nieuwe “brede school” zou zijn gerealiseerd, niet allicht niet 
meer worden nakomen, maar wel zou de nieuwe “brede school” nog in het schooljaar 2015-2016 kunnen 
worden gerealiseerd. Het vernieuwen op de huidige locatie aan De Fledders heeft bij velen de voorkeur 
en zal in de procedure op de minste tegenstand stuiten.  
 
We vragen dan ook aan de raad om het principebesluit te nemen om de nieuwe “brede school” op de 
locatie van de huidige OBS De Vijverstee te situeren. Centraal in het dorp, wat bijdraagt aan de  
leefbaarheid van het dorp Vries. Tevens willen we de opdracht meegeven dat dit de innovatiefste en 
duurzaamste school van Drenthe wordt. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Het gevraagde besluit zal op de gebruikelijke wijze dienen te worden gepubliceerd op de 
gemeentepagina (en op de website van de gemeente). Verder zal in de komende tijd nader overleg 
tussen de gemeente en de diverse betrokkenen (waaronder de schoolbesturen en de 
medezeggenschapsraden van de scholen) dienen plaats te vinden. Verder zal de 
gebruikelijke/voorgeschreven inspraak kunnen plaatsvinden in het kader van de planologische 
procedures die voor de realisatie van de plannen zullen dienen te worden doorlopen. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Thans wordt gevraagd de nodige principebesluiten vast te stellen. Aan het college zal worden 
opgedragen om, aan de hand van de aldus door de raad te stellen kaders, een en ander in (een) nader(e) 
voorstel(len) uit te werken. Gelet op de noodzaak om de huidige accommodaties te vernieuwen, zal 
hierbij van belang zijn het ertoe te leiden dat de nieuwe “brede school” uiterlijk in het jaar 2016 in gebruik 
genomen kan worden. 



 

 
Financiën  
Uiteraard zal de realisatie van de nieuwe “brede school” de nodige financiële consequenties hebben. Hier 
zal in de nadere uitwerking – en bij het formuleren van nadere voorstellen door het college – bij 
stilgestaan dienen te worden. Aangezien evenwel de accommodaties van de bestaande scholen sowieso 
vervangen/vernieuwd zouden moeten worden (wat sowieso financiële consequenties zal hebben), en dit 
eveneens zou gelden voor de eerder beoogde realisatie van een “brede school” aan de oostkant van 
Vries, kan voorshands niet gezegd worden dat onderliggend plan per saldo kostbaarder zou moeten 
uitpakken. Wellicht zijn in verband met de bovengenoemde omstandigheden juist kostenvoordelen te 
behalen. Dit behoeft nader onderzoek. Evenwel staat het belang van de schoolgaande kinderen uiteraard 
te allen tijde voorop, en de huidige situatie kan niet (jarenlang) voort blijven duren.  
 
Procedure 
Voor wat betreft de behandeling stellen wij voor de volgende procedure te voeren: 
per fractie wordt aangegeven of men over dit agendapunt wil spreken en vervolgens wordt de gevraagde 
discussie in ongeveer 30 minuten gevoerd, waarna tot besluitvorming zal worden overgegaan.Fout! 
Verwijzingsbron niet gevonden.  
 

 
 

De raadsfractie van Leefbaar Tynaarlo/EVZ-2000 
 
C.H. Kloos,    raadslid/fractievoorzitter 
 
P.A. van Mombergen,    raadslid 
 
R.A. Kraaijenbrink,    raadslid 


