
Checklist voorbereiding raadstafels 
Aan de hand van deze checklist worden raadstafels voorbereid in het presidium. De checklist dient 
tevens ter voorbereiding van de woordvoerders aan de raadstafel.  
 

1. Onderwerp 
Vries Zuid  
 

2. Datum en tijd 
10 maart 2020, 19.30u 
 

3. Locatie 
Het gesprek vindt plaats in kamer 37/38, onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen  
  

4. Doel 
Het presidium heeft naar aanleiding van een brief van een aantal omwonenden van Vries 
Zuid besloten een raadstafel te organiseren over de woningbouw in Vries Zuid. De 
omwonenden vragen in hun brief om een avond met raadsleden waarbij alle omwonenden 
hun bezwaren op de gepresenteerde plannen voor Vries Zuid kunnen aangeven. Het 
presidium nodigt betrokken inwoners, college en ambtenaren uit voor een beeldvormend 
gesprek over het doorlopen participatieproces, de inbreng die door participanten geleverd is 
en de mening van participanten over het (eind)resultaat. Het presidium nodigt naast de 
briefschrijvers ook andere betrokken inwoners aan tafel uit.   
 

5. Vorm 
Op 26 februari wordt het (eind)resultaat van het participatieproces gepresenteerd aan de 
deelnemers van dit proces voor Vries Zuid, dit resultaat gaat daarna de bestuurlijke 
besluitvorming in. Ten tijde van de raadstafel is nog geen collegebesluit genomen en is dus 
alleen het gepresenteerde plan bekend. De raadstafel is daarom in de eerste plaats een 
gesprek tussen inwoners en raadsleden waarbij de raadsleden van de inwoners een helder 
beeld proberen te krijgen over hoe zij aankijken tegen het doorlopen participatieproces en 
het (eind)resultaat. De raadstafel is geen participatie-avond, waarbij de tot dan toe 
gepresenteerde plannen ter plekke nog worden aangepast naar aanleiding van de inbreng 
van de aanwezige inwoners. Uiteraard kan het besprokene aan de raadstafel door het college 
nog wel meegenomen worden bij haar besluitvorming over het aan de raad voor te leggen 
plan. Aan de raadstafel vindt geen besluitvorming plaats, dit gebeurt pas in de raad. In de 
raad kunnen de voorgelegde plannen nog gewijzigd worden door amendementen. De bij de 
raadstafel aanwezige wethouder en ambtenaren kunnen zo nodig uitleg en context geven bij 
wat besproken wordt. 
 

6. Aanwezigen 
Aan de raadstafel zitten raads- en steunfractieleden, de portefeuillehouder in het college, de 
projectleider, de externe begeleider van het participatieproces en betrokken inwoners. 
Groepen inwoners met dezelfde inbreng worden geadviseerd om een woordvoerder aan te 
wijzen. De raadstafel is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom als toeschouwer.  
 

7. Rolverdeling 
Aan tafel zitten (maximaal twee) vertegenwoordigers van fracties, betrokken inwoners, de 
betrokken wethouder, betrokken ambtenaren, de externe begeleider, de burgemeester en 
de griffie.  
- De vertegenwoordigers van de fracties kunnen raadsleden of steunfractieleden zijn en 

zitten aan tafel als woordvoerders van hun fractie.  



- De wethouder zit aan tafel voor de beantwoording van politieke vragen, hij zit hier 
namens het college.  

- De inwoners worden uitgenodigd om hun mening te geven over het participatieproces en 
het (eind)resultaat van dit proces.  

- De projectleider en de externe begeleider nemen deel aan het gesprek en kunnen 
technische vragen beantwoorden over het participatieproces.  

- De burgemeester leidt het gesprek als voorzitter en bewaakt bijvoorbeeld dat 
ambtenaren geen politieke vragen krijgen.  

- De griffie houdt werkafspraken bij en schrijft na afloop een kort verslag.  
 

8. Informatie over voorstel 
Historisch perspectief:  
De gemeenteraad heeft middels een motie van 7 maart 2017 het college gevraagd om te 
onderzoeken welke stappen nodig zijn voor het realiseren van woningbouw op de locatie 
Diepsloot III en aanpalende gebieden, waaronder de realisatie van sociale woningbouw. In 
2018 heeft adviesbureau Companen onderzoek gedaan naar de woningmarkt van Tynaarlo, 
waaronder specifiek de mogelijkheden voor (sociale) woningbouw in Vries. Vervolgens heeft 
op 30 oktober 2018 de gemeenteraad het college opdracht gegeven een startnotitie op te 
stellen voor de ontwikkeling van de beoogde woningbouwlocatie Vries Zuid.  

 
Op 9 april 2019 heeft de gemeenteraad over de startnotitie gesproken en besloten:  
Middels een motie (ingediend door mevrouw Lubbers) mee te geven aan het college:  
Nieuwe woningbouwconcepten mee te nemen bij de planontwikkeling voor Vries Zuid, zoals 
het woningbouwconcept Tiny Houses, maar ook andere kleinere woningen specifiek geschikt 
voor ouderen; 
Te onderzoeken of er binnen onze gemeente nog andere geschikte locaties zijn voor 
dergelijke vormen van woningbouw en daarover in 2019 aan de raad te rapporteren; 
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor andere vernieuwende vormen van 
woningbouw, zoals de zogenaamde “knarrenhofjes”, combinaties van wonen voor jonge 
mensen en ouderen, herbestemming van niet-wonen panden in en buiten de kernen en ook 
daarover aan de raad te rapporteren. 
In het debat wordt aan deze motie de volgende interpretatie gegeven: ‘onderzoeken’ kan 
gelezen worden als ‘open staan voor initiatieven vanuit de samenleving en dan met inwoners 
en projectontwikkelaars kijken naar mogelijkheden’. Met deze interpretatie wordt de motie 
unaniem aangenomen.  

 
Wethouder Vemer zegt toe dat het bestemmingsplan Vries Zuid na het participatieplan 
extern zal worden getoetst aan de ladder van duurzame verstedelijking. 
Wethouder Kraaijenbrink stelt de raad voor om een discussie in te plannen over alternatieve 
energiebronnen in het algemeen. De raadswerkgroep duurzaamheid zal dit in eerste 
instantie oppakken.  
De voorzitter zegt toe dat nadat de participatie in Vries is afgerond, het resultaat wordt 
teruggekoppeld aan de raad, zodat er dan nog in de raad gesproken kan worden over onder 
andere de energievoorziening voor Vries Zuid en er dan een definitieve beslissing kan worden 
genomen.  

 
Stemverklaring dhr. Pieters: de VVD heeft de nodige scepsis, maar is er wel van overtuigd dat 
er iets moet gebeuren in Vries, vooral voor de starters, en zal daarom instemmen. 
Stemverklaring dhr. Van Es: GB gaat er vanuit dat er vooral aandacht zal zijn voor de 
doorstroming en de vraag vanuit de eigen lokale markt en stemt in. 

 
De startnotitie wordt unaniem aangenomen. 



 
Participatie:  
Als onderdeel van de startnotitie is in hoofdstuk 5 een communicatie- en participatieplan 
opgenomen. Hierin wordt de aanpak beschreven. Deze aanpak is niet in beton gegoten. Een 
kenmerk van participatie is dat tijdens de planontwikkeling in de gaten wordt gehouden hoe 
verschillende stakeholders op een goede manier betrokken kunnen worden. Als het nodig is, 
zal de aanpak worden aangepast aan de actuele situatie.  
 
Na instemming van de raad is gestart met het ontwikkelproces. De uitvoering staat 
beschreven in hoofdstuk “Planning” van de startnotitie. Het participatietraject wordt 
doorlopen conform hoofdstuk “Communicatie en participatie”.   

 
Voor de raadstafel worden de volgende stukken geagendeerd: 
1. Startnotitie Vries-Zuid 
2. Het (eind)resultaat van het participatietraject zoals gepresenteerd op 26 februari  
3. Brief omwonenden Vries-Zuid d.d. 3 januari 2020 
4. Vragen en antwoorden CDA 
5. Deze checklist 

 
9. Vervolg 

Op 26 februari heeft het college tijdens een inloopbijeenkomst in Vries het uitgewerkte 
stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het conceptbestemmingsplan 
gepresenteerd aan belangstellenden. Vervolgens worden de stukken ter besluitvorming 
voorgelegd aan het college van B&W. Hierbij word ingegaan op de verwerking van de inbreng 
uit het participatietraject maar ook op de punten waarbij de input om diverse redenen niet is 
verwerkt. Na besluitvorming in het college volgt agendering van het onderwerp voor 
besluitvorming in de raad.    
 

10. Communicatie 
Hoe communiceren we over dit gesprek, zowel qua inhoud als qua vorm en kanaal? En hoe 
communiceren we ook over de afronding/het vervolg? 
Aankondiging via raadsinformatiewebsite, gemeentepagina in de krant en nieuwsbrief Vries 
Zuid. Op de afsluitende participatieavond op 26 februari brengt de griffie de raadstafel 
bovendien nog een keer onder de aandacht bij de aanwezige participanten.  
Na afloop van de raadstafel is er een audio-opname beschikbaar en wordt er een kort verslag 
op de raadswebsite geplaatst.  


