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Verzoek om planologische medewerking initiatief 
Schuitestraat 5 te Vries. 

Geachte raad, 

Namens cliënt -de heer E. Rozema, Turfweg 15 te Leutingwolde- leg ik u het navolgende 
voor. 

Cliënt is eigenaar van het perceel en opstallen Schuitestraat 5 te Vries. Het betreft een 
woon-/winkelpand dat in de loop der jaren steeds verder is uitgebreid. Tot voor ca. een jaar 
was ter plaatse Feenstra' s bloemenwinkel gevestigd in het pand. Dit bedrijf is verhuisd 
naar de Asserstraat in Vries. Thans wordt de winkelruimte steeds tijdelijk verhuurd. Dit 
betekent echter dat nu uitsluitend nog wordt geïnvesteerd in het meest noodzakelijke 
onderhoud. Al met al dreigt leegstand en verpaupering. 

Dit proces wordt versterkt door het Centrumplan Vries. Dit plan is juist opgesteld 
ondermeer vanwege het feit dat sprake is van een verspreid winkelbestand, waardoor 
achteruitgang van winkelvoorzieningen dreigt. U hebt met het centrumplan dan ook een 
visie opgesteld dat uitgaat van een concentratie van winkelvoorzieningen waarmee Vries 
een echt winkelhart moet verkrijgen. In die visie past onderhavige winkel aan de 
Schuitestraat dan ook niet meer. 

Gelet op deze ontwikkelingen heeft cliënt zijn licht opgestoken ten aanzien van een 
alternatieve aanwending van het perceel met opstallen bij de Kamer van Koophandel, 
Woonborg Vries, Zakenkring Vries, dorpsklanken Eelde, Rabobank Noorddrenthe, Brede 
Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) etc. 

Met name de BOKD heeft zorgen over de wegtrekkende jongeren uit de Drentse dorpen en 
de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid van de kernen. Samen met de Rabobank 
Noordenveld West Groningen is in Nieuw-Roden een initiatief ontwikkeld voor een 
passende vorm van huisvesting voor de doelgroep (de jongeren) om deze voor de toekomst 
in de kernen te behouden. De duurzaamheid van deze vorm van huisvesting is daarbij niet 
vergeten. Kortheidshalve verwijs ik u naar bijgaand artikel over dit bijzondere initiatief. 

Cliënt heeft sympathie gekregen voor dit voorbeeldproject en denkt thans op zijn locatie 
aan de Schuitestraat eveneens een dergelijk initiatief te ontwikkelen. 

De algemene voorwaarden zijn onder KuK nummer 01089736 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabriefeen te Leeuujarden 



A L G E M E N E V O O R W A A R D E N van 
p i e t e r s m a & s p o e l s t r a R O M bu 

1. Toepasse l i jkheid 

2. Aanb ied ingen , to ts ta nd feo m i ng ouereenkomsten 

3. P r i j z en /hono re r ing 

5. Ui t s t e l 

6. Herroeping of neerlegging uan de opdracht 

: .ii-ii, do opdracht voortijdig op te zeggen per aaiigetekendo 

7. Intellectuele eigendommen 

8. Aansprafeel i j fcheid 

9 Geschi l len en toepasselijfe recht 
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Daartoe heeft hij een architect/ontwikkelaar in de arm genomen om ten behoeve van dit 
initiatief een aantal woonunits in één gebouw ter plaatste te realiseren. Dit niet in de vorm 
van goedkoop-ogende schoenendozen, maar in de vorm van een zich in het straatbeeldvoe-
gend gebouw. 

Dit heeft geresulteerd in een schetsplan ten behoeve van de reahsatie van een Drentse 
boerderij waarin acht wooneenheden zijn ontwikkeld. Dit schetsplan is geen uitgewerkte 
zaak, maar is meer gemaakt om de denkrichting te visualiseren. Duidelijk is wel dat dit 
initiatief naadloos aansluit bij de bestaande bebouwing en in elk geval beter past dan de 
huidige woon-/winkel dat geen enkele relatie heeft met de belendende percelen. 

Dit schetsplan is onlangs aan de gemeente gepresenteerd. Dit uiteraard om samen met de 
gemeente een goed bouwplan te ontwikkelen, maar ook vanwege het feit dat dit initiatief in 
strijd is met het vigerende bestemmingsplan. Aan het perceel is namelijk de bestemming 
"Centrumdoeleinden" toegekend. De functie wonen is daarbinnen toegestaan, maar het 
aantal (dienst)woningen mag niet meer bedragen dan het bestaande aantal (bestemmings
plan Vries Kern art. 5.lid 3, sub 6). Het te reahseren aantal woningen (8) vormt bestem-
mings-plantechnisch gezien het probleem (thans is er sprake van één dienstwoning). 

Het schetsplan -met een mondelinge toelichting- is door de heer H. Vos van uw bestuurs
dienst (planontwikkeUng Afdeling Beleid & Regie) in ontvangst genomen die het plan op zijn 
beurt heeft voorgelegd aan de Stuurgroep Vries. 

Op 12 november jl. ontving ik van de heer Vos een e-mail bericht met de navolgende 
inhoud: 

Ik heb vandaag terugkoppeling gekregen uit de stuurgroep Vries, inzake Schuitestraat 5 te 
Vries. 

De stuurgroep wil op zich wel medewerking verlenen aan de transformatie van het 
winkelpand naar wonen, echter niet met het voorgestelde aantal wooneenheden. In plaats 
van 8 kan het maximaal gaan om 3 woningen. Reden hiervoor is dat wordt vastgehouden 
aan het straatgerichte dorpsbeeld, dus woningen die duidelijk zijn georiënteerd op de weg. 

Op 13 november heb ik het volgende per mail geantwoord: 

Eigenlijk snap ik niets van de argumentatie van de stuurgroep. De boerderij met apparte
menten zal juist duidelijk straatgericht zijn en doet meer recht aan het wenselijk te achten 
straatbeeld dan de huidige situatie!. Het aantal wooneenheden speelt daarbij geen enkele 
rol. 

Ik zou derhalve graag op korte termijn en gesprek willen hebben met de verantwoordelijke 
wethouder Als dan onverhoopt blijkt dat de wethouder instemt met het standpunt van de 
stuurgroep kan ik de fracties benaderen. Ik vind het persoonlijk zeer jammer dat een 
dergelijk project in deze tijd strand op een -in mijn ogen- niet deugdelijke motivering. Zou u 
een gesprek met de wethouder voor mij kunnen initiëren? 

Daarna heeft de heer Vos telefonisch contact met mij opgenomen. Kort samengevat deelde 
hij mij mee dat een gesprek met de wethouder niet zinvol wordt geacht omdat de betref
fende wethouder zitting heeft in genoemde stuurgroep. 
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Aangezien ik het initiatief gelet op het bovenstaande niet kan verdedigen bij uw college 
en/of uw ambtelijke dienst, rest mij niets anders dan het plan aan u voor te leggen om 
vervolgens te vragen om uw medewerking. 

Resumé 

Het plan is geënt op voorkoming van verpaupering en leegstand, het plan doet recht aan uw 
centrumplan, het plan is ontwikkeld met de meeste zorg voor het straatbeeld (het straat
beeld wordt met reahsatie van het ontwerp in ere hersteld) en het plan kan een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid van Vries. Het enige tegenargument van de stuurgroep (waarin 
uw college is vertegenwoordigd) betreft het aantal wooneenheden vanwege het straatge
richte dorpsbeeld. Het ene (aantal wooneenheden) heeft echter niets te maken met het 
andere (de straatgerichtheid). 

Ik verzoek u derhalve het initiatief te beoordelen, uw college te bewegen het plan met een 
positieve intentie tegemoet te treden en vervolgens de ruimtelijke voorwaarden te 
scheppen voor dit initiatief door middel van een partiële herziening van het bestemmings
plan. 

Alvorens het initiatief in uw raad te behandelen, verzoek ik u mij in de gelegenheid te 
stellen uw afzonderlijke fracties nader omtrent de plannen te informeren. Gelet op het 
laatste is dit schrijven eveneens verzonden naar alle raadsleden. Binnenkort zullen uw 
fracties worden benaderd met de vraag of en wanneer het u past dat u nader wordt 
geïnformeerd. 

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, / • \ 
ietersma & Spoelstra ROM b\ 

MrTl^Jr-Spoel 
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ô ĉ n V/. 








