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Bijlagen:     

- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Oplegnotitie appartementen/wooneenheden Schultestraat 5 te Vries (d.d. 20-2-2013); 
- Verzoek om planologische medewerking initiatief Schultestraat 5 te Vries van Pietersma & 

Spoelstra (d.d. 11-12-2012,); 
- Mail met ambtelijke aantekeningen van overleg tussen gemeente Tynaarlo en dhr. E 

Rozema op 26 februari 2013; 
- Kort verslag namens initiatiefnemer van overleg tussen gemeente Tynaarlo en dhr. E 

Rozema (d.d. 28 februari 2013). 
 

 
Onderwerp 
Bouwplaninitiatief Schultestraat 5 te Vries 
 
Gevraagd besluit 

1. Een positieve grondhouding aannemen met betrekking tot transformatie perceel Schultestraat 
5 Vries van “detailhandel” naar “wonen”.  

2. Het principeverzoek van initiatiefnemer om planologische medewerking te verlenen aan 8 
wooneenheden voor starters/jongeren afwijzen en het aantal wooneenheden op het perceel in 
beginsel te maximeren tot 2 appartementen of 4 goedkope wooneenheden voor 
jongeren/starters. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
1.1 Transformatie van het perceel Schultestraat 5 van detailhandel naar wonen past binnen het 

beleid van de gemeente om de (winkel)activiteiten te concentreren in het gebied van Brink tot 
Oude Asserstraat. 

 
 Met het centrumplan Vries en de onderzoeken die hier op winkelgebied aan ten grondslag 

liggen is een verdere concentratie wenselijk. Voor de locaties buiten het aangegeven gebied 
betekent dit dat het transformeren van winkel- naar woonruimte een goede ontwikkeling is, die 
het uitgangspunt van concentratie van de voorzieningen ondersteunt. Voor de Schultestraat 
ligt een eindbeeld als woonstraat in het verschiet. 

 
1.2 Een goede ruimtelijke en stedenbouwkundig kwalitatieve ontwikkeling op het onderhavige 

perceel kan de omgeving van de Schultestraat en Westerstraat een kwaliteitsimpuls geven.  
 

De (winkelvoorzieningen) in Vries zijn enigszins kwetsbaar, van daaruit ook mede het beleid 
te komen tot concentratie hiervan. Het toekomstperspectief van diverse panden in de 
Schultestraat en in iets mindere mate de Westerstraat wordt in dit licht als niet al te 
rooskleurig gezien. De ruimtelijke kwaliteit in de Schultestraat staat momenteel door leegstand 
en achterstallig onderhoud van sommige panden onder druk en verpaupering ligt dan ook op 



de loer. Een goed bouwplan/ruimtelijk initiatief op het perceel Schultestraat 5 kan de 
omgeving een gewenste kwalitatieve impuls geven.  

 
1.3 De realisatie van goedkope wooneenheden voor starters/jongeren past binnen het 

voorgenomen woonbeleid zoals dit is verwoord in de ontwerp structuurvisie wonen, mits het 
aantal wooneenheden beperkt blijft. 

 
De realisatie van goedkope wooneenheden voor starters/jongeren zal het bestaande 
woningaanbod verbreden. In het kader van ons streven naar een gemêleerd woningaanbod is 
het van belang ook te voorzien in woonruimte voor groepen jongeren en opvang in 
crisisstuaties. Momenteel is binnen de gemeente en specifiek het dorp Vries weinig passende 
en goedkope woonruimte te vinden. Dit is tevens een categorie die momenteel niet of 
nauwelijks door corporaties wordt bediend. Door initiatieven als deze kunnen jongeren wellicht 
(langer) voor de gemeente en het dorp Vries behouden blijven. Dit komt de 
bevolkingssamenstelling ten goede, gaat verval en leegstand tegen en draagt daarmee bij aan 
de leefbaarheid van Vries. De structuurvisie spreekt over een relatief klein marktsegment waar 
het gaat om kamerverhuur (in casu goedkope wooneenheden). Hetgeen te maken heeft met 
de ligging van onze gemeente tussen Groningen en Assen, waar in dit segment een relatief 
groot aanbod is.  
Bij grotere aantallen op één locatie van dit type huisvesting verandert het karakter en de 
uitstraling op de omgeving. Om het zo goed mogelijk binnen regulier woongebruik te laten 
passen wordt het aantal in de structuurvisie beperkt tot maximaal 4 personen cq. 
wooneenheden. In beginsel sluiten we aan bij dit genoemde aantal.  
 
NB. De door initiatiefnemer beoogde wooneenheden komen niet exact overeen met 
kamerverhuur, echter vertonen qua doelgroep en ruimtelijke impact hiermee wel behoorlijke 
overeenkomsten. 
  

1.4 Tegengaan van leegstand van voormalige winkel- en bedrijfspanden.  
 

Een goed bouwplan/ruimtelijk initiatief op het perceel Schultestraat 5 kan zorgen voor een 
toekomstbestendige en duurzame invulling op deze locatie en voorkomt leegstand en 
daarmee achteruitgang. 

 
2.1 Consistent beleid en precedentwerking 
 

Medio 2012 is door ons college een positieve grondhouding aangenomen ten opzichte van 
een initiatief voor het wijzigen van de functie van het pand Oude Asserstraat 15a in een 
woonfunctie ten behoeve van starters (maximaal 4), mits alle woningen kunnen worden 
georienteerd op de Oude Asserstraat.  
 
Binnen de kern Vries zijn meerdere panden aanwezig die buiten het gebied van het beoogde 
Centrumplan Vries zijn gesitueerd en die wellicht in de toekomst als gevolg van 
bedrijfsbeëindiging of –verplaatsing leeg zullen komen te staan. Ook voor deze panden zal te 
zijner tijd een passende ruimtelijke invulling gevonden moeten worden. Iedere verruiming van 
het in de ontwerp structuurvisie genoemde aantal kamerverhuur (in casu gaat het om 
goedkope wooneenheden voor starters) maakt het vanuit het aspect wonen lastiger om ook in 
de toekomst in soortgelijke gevallen opnieuw aan een soortgelijk initiatief mee te werken.  

 
2.2 Oriëntatie van iedere woning/ wooneenheid op de openbare ruimte is stedenbouwkundig en 

sociaal noodzakelijk 
 

Vanuit stedenbouw is het gewenst dat iedere woning een zekere mate van woonkwaliteit 
meekrijgt. Vanuit dit aspect wordt veel belang gehecht aan een oriëntatie op en koppeling van 
woningen met de openbare ruimte. Deze oriëntatie komt bij voorkeur tot stand door iedere 
woning/appartementen een eigen ontsluiting en voorgevel te geven op de openbare weg. Het 
voorkomt situaties van achteraf wonen. Tevens waarborgt het min of meer de binding en 
samenhang van woningen en hun omgeving. En leidt dus automatisch al tot een grotere 
sociale cohesie.  

 



 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
In het verleden was op de locatie Schultestraat 5 te Vries de bloemenwinkel Feenstra gevestigd. 
Medio 2011 heeft deze zaak dit winkelpand verruild voor hun huidige locatie aan de Oude Asserstraat. 
Hiermee is aan een langdurige invulling van dit pand een einde gekomen. Momenteel wordt het 
winkelpand steeds tijdelijk verhuurd voor diverse soorten detailhandel. Het pand heeft reeds tijdelijk 
leeggestaan. Het is lastig voor de eigenaar om op deze locatie opnieuw een langdurige huurder te 
vinden. Omdat investering in huidige pand niet rendabel is dreigt verpaupering. Hetgeen tevens sterk 
van invloed is op het beeld van de gehele Schultestraat.   
 
Hoewel er nog geen visie is op het centrum van Vries past een dergelijke functieverschuiving goed. 
Het winkelcentrum van Vries kenmerkt zich door een grote mate van verspreidheid van winkels. Het 
beleid is er op gericht om de (winkel)activiteiten meer te concentreren rond de Brinkstraat en Oude 
Asserstraat. De Schultestraat bevindt zich momenteel nog in een soort overgangsgebied, echter 
transformatie naar een woonfunctie (al dan niet in combinatie met atelier of kleinschalige bedrijvigheid 
aan huis) ligt in lijn met voornoemt beleid. De ruimtelijke kwaliteit in de Schultestraat staat momenteel 
door leegstand en achterstallig onderhoud van sommige panden sterk onder druk. De gemeente is 
dan ook van mening dat een goed bouwplan/ruimtelijk initiatief op het perceel Schultestraat 5 de 
omgeving een gewenste kwalitatieve impuls kan geven.  
Vanuit de ontwerp structuurvisie Wonen – zoals deze ter inzage heeft gelegen en momenteel in 
procedure is – wordt er niet of nauwelijks ruimte gezien voor de realisatie van extra appartementen in 
Vries. 
Initiatiefnemer heeft aangegeven zich primair te richten op het aanbieden van kleinschalige 
goedkopere wooneenheden/appartementen voor jongeren/starters op de woningmarkt, specifiek in de 
huursector. In de ontwerp structuurvisie is aangegeven dat de realisatie van kamerverhuur (in casu 
goedkope woonruimte voor starters in de huursector) een verbreding van het bestaande aanbod kan 
betekenen. De ontwerp structuurvisie geeft aan dat met het oog hierop kamerverhuur passend is,  
voor zover zich dat beperkt tot vier personen. Bij grotere aantallen verandert het karakter van de 
woning en de uitstraling op de directe woonomgeving. In die gevallen is een bredere afweging 
noodzakelijk. 
In aansluiting op het in de ontwerp structuurvisie gestelde is de gemeente van mening dat er ruimte is 
voor de realisatie van goedkopere appartementen voor jongeren/ starters, echter dit gezien de 
ruimtelijke impact bij voorkeur beperkt dient te blijven tot maximaal vier stuks. Wanneer bijzondere 
aandacht wordt besteed aan de ruimtelijke en stedenbouwkundige inpassing wordt een zeer geringe 
verruiming acceptabel geacht. Eén en ander dient nog met de regio te worden afgestemd in verband 
met regionale woningbouwafspraken.   
 
Wat ging er aan vooraf 
Na de zomer 2012 is een informeel verzoek c.q. vraag binnengekomen voor een mogelijke 
herontwikkeling op de locatie Schultestraat 5 te Vries. Deze informele vraag is vervolgens ambtelijk 
opgepakt; bijgevoegde memo vormt hier de weerslag van. De memo is in de stuurgroep Vries aan de 
orde geweest en door de stuurgroep onderschreven. Het een en ander is vervolgens mondeling aan 
de initiatiefnemers doorgegeven. Door initiatiefnemer is vervolgens een brief gestuurd aan de 
gemeenteraad, waarin verslag wordt gedaan van het voorgenomen plan en het standpunt van de 
gemeente hierin. Initiatiefnemer heeft vervolgens een gesprek gehad met de portefeuillehouders De 
Graaf en Kosmeijer. In dit gesprek is afgesproken dat door zowel gemeente, als initiatiefnemer het 
bouwplaninitiatief nogmaals op wenselijkheid en aard en omvang zou worden beoordeeld. Het plan is 
ambtelijke nogmaals beoordeeld; bijgevoegde oplegnotitie vormt hier de weerslag van. Deze is eind 
februari met de initiatiefnemer besproken. Van dit overleg is door initiatiefnemer ook een schriftelijk 
verslag naar de gemeenteraad gezonden (gemeente heeft geen gelegenheid gekregen te reageren op 
dit verslag). Het onderhavige raadsvoorstel betreft het principeverzoek van initiatiefnemer en het 
gemeentelijke standpunt hierover. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Mocht dit bouwplaninitiatief uitmonden in een ruimtelijke procedure/ omgevingsvergunning dan zullen 
de gebruikelijke en bij wet bepaalde communicatiemiddelen en -momenten worden toegepast. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na besluitvorming door uw raad zal de initiatiefnemer schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het 
genomen principebesluit. 



 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Het plan is aan te merken als een bouwplan in de zin van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. 
Wanneer voor dit bouwplaninitiatief door aanvrager een concreet verzoek tot afwijking of wijziging van 
het bestemmingsplan wordt ingediend, dan zal ten behoeve van dit plan een anterieure 
exploitatieovereenkomst worden gesloten, waardoor plankosten en overige kosten worden verzekerd.    
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

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

                 


