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Onderwerp
Dorpsagenda Vries
Gevraagd besluit
1. De dorpsagenda Vries, versie 2, “Lommerrijk wonen in een Drents brinkdorp”, d.d. 1 november
2015 vaststellen;
2. Een maatschappelijk krediet van € 500.000,- (excl. BTW) beschikbaarstellen voor de herinrichting
van de openbare ruimte in het centrum van Vries en in te stemmen met de volgende dekking:
- € 400.000,- door inzet van reeds voor het centrum van Vries gereserveerde en meegenomen
gelden;
- € 100.000,- door inzet van een bijdrage vanuit de Regio Groningen – Assen in het kader van de
regeling ‘Substantiële Projecten’.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De afgelopen tijd is gewerkt aan het opstellen van de dorpsagenda Vries. De dorpsagenda beschrijft
een aanpak voor Vries voor de korte en middellange termijn. Op korte termijn willen we de openbare
ruimte in het centrum van Vries opknappen. Het bredere doel van de dorpsagenda is om Vries een
stimulans geven zodat het er ook in de toekomst prettig wonen blijft. In de dorpsagenda is kort en
krachtig een aantal opgaven geschetst die in Vries spelen. Het document agendeert deze thema’s.
Tevens wordt aangegeven op welke wijze hier vanuit de gemeente mee omgegaan wordt. Soms
betekent dit dat van de gemeente een actieve rol kan worden verwacht; in andere gevallen is de
gemeente voor realisatie afhankelijk van anderen.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
In het najaar 2014 hebben wij met uw raad en het dorp afgesproken de dorpsagenda voorjaar 2015 op
te leveren. Door uw raad is vervolgens het IOB-drieluik (Informeren, Opiniëren en Besluitvormen) van
toepassing verklaard op de dorpsagenda. Op 28 april heeft de informerende bijeenkomst
plaatsgevonden. Vervolgens is op 26 mei jl de dorpsagenda opiniërend door uw raad besproken. Op
25 augustus jl. stond de dorpsagenda Vries ter besluitvorming op de agenda van uw raad. In deze
vergadering is geconstateerd dat de dorpsagenda op een aantal punten aanpassing verdient. Zo zijn
nu:
- de latere aanvullingen verwerkt in voorliggende versie 2;
- aanvullingen en wijzigen in de dorpsagenda aangebracht van zaken die in de periode van
informeren en opiniëren naar voren zijn gekomen;
- de ontwikkelingen van het laatste half jaar meegenomen.

Een voorbeeld van de wijzigingen die zijn verwerkt in versie 2 van de dorpsagenda:
- herinrichting Markestraat meegenomen;
- uitbreiding parkeerterrein supermarkt vervallen;
- extra groen in Rijksweg ter hoogte centrum vervallen.
Het belangrijkste onderdeel van de dorpsagenda vormt de opwaardering van de openbare ruimte in
het centrum van Vries. Gebleken is dat veel inwoners en ondernemers vinden dat dit op korte termijn
opgepakt moet worden. Door in te stemmen met de dorpsagenda en het beschikbaar stellen van het
maatschappelijk krediet kan deze impuls in en van de openbare ruimte in het centrum worden
voorbereid en uitgevoerd.
Wat ging er aan vooraf
In 2006 is het structuurplan Tynaarlo vastgesteld. In 2014 is besloten om de voor Vries geformuleerde
ambities te herijken. Besloten is om een dorpsagenda op te stellen. Hierover bent u in oktober 2014
door ons geïnfor-meerd. Vervolgens hebben wij in november 2014 een aantal inloopsessies
georganiseerd. Ruim 100 mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt en hun ideeën en
wensen ingebracht. Daarnaast heeft de hogeschool Van Hall Larenstein een
dorpsbelevingsonderzoek gehouden. Hiervoor hebben alle inwoners van Vries een enquête
ontvangen. Met een responspercentage van ruim 50% heeft dit onderzoek met ruim 900 ingevulde
enquêtes waardevolle informatie opgeleverd. De dorpsagenda is opgesteld op basis van de input die
verkregen is uit zowel de inloopbijeenkomsten als het dorpsbelevingsonderzoek.
Het verdient aanbeveling de gevolgde procedure van totstandkoming te samen met de informerende,
opiniërende en besluitvormende vergadering in uw raad met elkaar te evalueren. Zo kan lering worden
getrokken uit het doorlopen proces.
Hoe informeren we de inwoners?
De ideeën die tijdens de inloopsessies naar voren zijn gebracht, hebben we aan de mensen die
aanwezig waren (en hun e-mailadres hebben achtergelaten) teruggegeven. Ook is dit op de
gemeentelijke website geplaatst. De resultaten van het dorpsbelevingsonderzoek zijn eind januari aan
de inwoners van het dorp gepresenteerd. De input die opgehaald is tijdens de inloopsessies en het
dorpsbelevingsonderzoek is gebruikt voor het opstellen van de dorpsagenda. Deze agenda is
voorafgaand aan de informerende behandeling in de raad op 22 april jl. gepresenteerd aan het dorp.
Ten aanzien van de herinrichting in het centrum zal na besluitvorming een ontwerp worden gemaakt.
Dit ontwerp komt, zoals gebruikelijk, in samenspraak tot stand met ondernemers, omwonenden en
andere belanghebbenden. Ook zal gebruik gemaakt worden van het VN-panel.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Als het gevraagde krediet beschikbaar wordt gesteld, zullen de voorbereidingen voor de herinrichting
van de Brinkstraat en (een gedeelte van de) Oude Asserstraat starten. Ook wordt er hierbij op ingezet
de Markestraat meteen mee te nemen in de uitvoering. Streven is om het voorjaar van 2016 te starten
met de uitvoering.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De kosten voor de opwaardering van de openbare ruimte in het centrum van Vries zijn geraamd op €
500.000,-. De geraamde € 500.000,- wordt ingezet voor de herinrichting van de Brinkstraat en Oude
Asserstraat (inclusief de verbetering van de parkeersituatie bij de supermarkt). Deze €500.000 is
reeds gereserveerd en/of voorzien voor Vries. Daarnaast bevat de dorpsagenda, naast lopende
projecten en/of reguliere werkzaamheden, nog een aantal PM-posten, waaronder mogelijke
verkeersmaatregelen bij de zuidelijke inrit van de Fledders

Nadere toelichting op de dekking en gereserveerde/voorziene budgetten.
1) De reserve centrumplan Vries bevat een bedrag van € 200.000,-. Deze middelen zijn in te
zetten als dekkingsmiddel.
2) De raad heeft bij de najaarsbrief 2014 besloten tot het meenemen van € 200.000,- uit 2014
naar 2015 voor het centrumplan Vries.
3) Bijdrage van € 100.000,- vanuit de Regio Groningen – Assen: in het kader van de regeling
‘Substantiële Projecten’ is in 2012 €700.000,- aangevraagd voor de centrumplannen in Eelde,
Paterswolde en Vries. €200.000,- is inmiddels gebruikt voor de investeringen in het centrum
van Paterswolde. De resterende €500.000,- is beschikbaar voor de centra van Eelde en Vries,
waarbij voor Vries gerekend is op een bijdrage van €100.000,-. Deze middelen zijn voor dit
doel ‘gelabeld’, wel moet de bijdrage formeel nog worden aangevraagd als duidelijk is als de
uitvoering gaat plaatsvinden.
Op 10 november 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Nota Activeren, Waarderen en
Afschrijven. In de nota is het voorstel opgenomen investeringen met maatschappelijk nut, zoals de
herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Vries, vanaf 2016 te activeren. Bij het ter
beschikking stellen van de middelen voor de openbare ruimte in het centrum van Vries in de
Perspectievennota 2015 en Begroting 2016 is nog geen rekening gehouden met deze nieuwe
spelregels. Er staan nu slechts incidentele middelen ter beschikking. Daarom volgen we voor deze
investering de nieuwe spelregels nog niet. In 2016 hoeven wij op grond van het Besluit Begroting en
Verantwoording niet te activeren.
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