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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Bestemmingsplan Holtenweg Vries: toelichting en bijlagen (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Vaststelling bestemmingsplan Holtenweg Vries 
 
Gevraagd besluit 
1. Het bestemmingsplan Holtenweg Vries vaststellen. 
2. Voor dit bouwplan geen exploitatieplan vaststellen. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Door dit bestemmingsplan definitief vast te stellen kan de initiatiefnemer, Stichting Woonborg, acht 
twee-onder-één kapwoningen realiseren aan de Holtenweg. Deze zullen worden gebouwd als 
vervanging van de reeds gesloopte rijwoningen aan de Holtenweg 2 t/m 12.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De zienswijzenperiode van het ontwerpbestemmingsplan is afgesloten waarbij geen zienswijzen zijn 
ontvangen. Ook door de provincie Drenthe en het Waterschap Noorderzijlvest zijn geen aanvullende 
opmerkingen gemaakt. Daarmee kan de ontwerpfase van het bestemmingsplan worden afgerond en 
kan het plan definitief worden vastgesteld. 
 
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 rijwoningen aan de Holtenweg (nrs. 2 t/m 12) te slopen en hiervoor in de plaats acht 
nieuwe twee-onder-één kapwoningen te bouwen op hetzelfde perceel. De nieuwe woningen, bestemd 
voor verhuur, bestaan uit twee woonlagen met een bergruimte aan aan de achterkant van de 
woningen. De woningen zullen levensloopbestendig worden uitgevoerd, dat wil zeggen dat alle 
woningen op de begane grond een slaap- en badkamer krijgen. 
Aangezien het nieuwe plan twee extra woningen bevat en de woningen niet passen binnen het 
bestaande bouwvlak, is het plan niet in overeenstemming met het bestemmingsplan “Vries kern”.  
Daarom is een bestemmingsplanprocedure gestart, waarmee het college en de raad op respectievelijk 
18 september 2012 en 9 oktober 2012 hebben ingestemd. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De vaststelling van het definitieve bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de (digitale) Staatscourant 
en in de Oostermoer. 
 
 
 
 



Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling door de gemeenteraad staat voor belanghebbenden gedurende een termijn van 6 
weken de beroepsprocedure bij de Raad van State open. Vervolgens zal de procedure voor de 
omgevingsvergunning worden afgerond, waarna in het najaar van 2013 de bouw kan worden gestart.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Het opstellen van een exploitatieplan is bij dit project niet van toepassing, omdat er inmiddels een 
overeenkomst tot kostenverhaal met de initiatiefnemer is gesloten. In de overeenkomst is bepaald dat 
alle toe te rekenen kosten op basis van de Wro en Bro in rekening worden gebracht. De geschatte 
maximaal toe te rekenen kosten voor dit project bedragen € 26.282,-. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

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

                           
 


