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Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Brinkstraat 15 Vries

Gevraagd besluit
De raad besluit het bestemmingsplan Brinkstraat 15 te Vries gewijzigd vast te stellen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Met het vast stellen van het bestemmingsplan Brinkstraat 15 te Vries wordt een nieuwe invulling gegeven aan 
een perceel met leegstaande bebouwing in het centrum van Vries. Het plan zorgt voor een passende invulling 
waarbij aangesloten wordt bij het bebouwingsbeeld grenzend aan het beschermde dorpsgezicht. Voor de 
appartementen wordt parkeergelegenheid en een berging aangelegd op het achtererf. Aan de voorzijde zal 
openbare parkeergelegenheid behouden blijven. Er zijn geen ruimtelijke bezwaren tegen dit voornemen, 
waartoe een bestemmingsplan is opgesteld.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Uw raad heeft op 27 september 2022 besloten het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. In het kader 
van de bestemmingsplanprocedure is de volgende stap na de terinzagelegging dat het bestemmingsplan ter 
vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad 

Wat ging er aan vooraf
Er is op 20 juli 2021 besloten in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een appartementengebouw
met zes levensloopbestendige appartementen aan de Brinkstraat 15 te Vries. Hiertoe was een plan opgesteld 
wat passend is in het dorpsbeeld van Vries. Aangezien er woningen worden toegevoegd en de hoogte van het 
gebouw afwijkt van de toegestane hoogte is een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Hiervoor heeft 
participatie met de omgeving plaatsgevonden en is inmiddels een ontwerp bestemmingsplan vanaf 11 oktober 
vanaf gedurende zes weken ter inzage gelegd. Op basis van deze inspraakmomenten is er geen aanleiding om 
af te zien van vaststelling van het bestemmingsplan.

Er zijn echter wel een aantal ambtelijke wijzigingen doorgevoerd t.o.v. het ontwerp. Vanwege het niet verkrijgen 
van een recht van overpad over het naastgelegen perceel, dient de parkeergelegenheid aan de achterzijde over
het eigen perceel bereikbaar te zijn. De bereikbaarheid van de parkeerplaatsen aan de achterzijde is expliciet in
de planregels benoemd conform een plattegrond opgenomen in de toelichting.



Er is daarnaast een voorwaardelijke verplichting opgenomen voor het realiseren van een groenstrook aan de 
voorzijde van het perceel voor een betere inpassing van de plannen in de openbare ruimte. Tot slot is de 
parkeerbehoefte beter gemotiveerd in de toelichting en heeft een update plaatsgevonden van de 
stikstofberekening.
 
Hoe informeren we de inwoners?
De terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
Zodra uw gemeenteraad besloten heeft over de vaststelling van het bestemmingsplan zullen de (digitale) 
stukken gereed worden gemaakt voor de laatste terinzagelegging en plaatsing op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Na afloop van deze ter inzage termijn treedt het bestemmingsplan in werking en is 
het onherroepelijk, mits geen beroep en/of verzoek om schorsing is ingediend bij de Raad van State.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Er is sprake van kostenverhaal bij dit initiatief, waartoe een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer is 
gesloten. Initiatiefnemer heeft een planschadeovereenkomst ondertekend, waartoe een eventuele planschade 
claim voor rekening van de initiatiefnemer komt. 

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek, gemeentesecretaris

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Raadsbesluit nr. 10

Betreft: 

Raadsvoorstel bestemmingsplan ‘Brinkstraat 15 Vries’

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 2023;

overwegende dat:

- Het ontwerpbestemmingsplan ‘Brinkstraat 15 te Vries’ vanaf 11 oktober 2022 gedurende zes weken ter 
inzage heeft gelegen,

- Er tegen het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend.

Gelet op artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

 De raad besluit het bestemmingsplan Brinkstraat 15 Vries, als vervat in de bestanden set met de 
planidentificatie NL.IMRO.1730.BPBrinkstr15Vries-0401, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen.

Vries, 4 april 2023

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

R.J. Puite, griffier


