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Onderwerp: Aanvullende vragen, motie realisatie woningbouw Vries 
 
Vries: 29-08-2018 
 
Geacht College, 
 
Op 17 juli 2018 hebben wij uw antwoord ontvangen op de door ons gestelde vragen naar aanleiding van de motie 
van 7 maart 2017, hiervoor dank. De D66 fractie is blij dat er verschillende onderzoeken worden gedaan naar de 
woningbehoefte in de hoofdkernen Vries, Eelde en Zuidlaren. Wij zien een eventuele startnotie dan ook graag 
tegemoetkomen. 
 
Helaas moeten wij constateren dat u beantwoording meer vragen bij ons oproept dan dat deze beantwoord. 
Vandaar de volgende verduidelijken vragen: 
 

1. In uw antwoord geeft u het volgende aan: Wij laten op dit moment onderzoeken wat de behoefte is aan 
woningen in onze hoofdkernen Vries, Eelde en Zuidlaren. Ook onderzoeken wij de mogelijkheden voor de 
realisatie voor sociale woningbouw in Vries. Dit onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. 

a. Kunt u voor beide onderzoeken aangegeven in welke fase deze zich bevinden? 
b. Kunt aangeven in welke fase het onderzoek, zoals verwoord in de motie van 7 maart 2017, zich 

bevindt? 
▪ Wilt u bij de beantwoording vraag 1b ingaan op de procedure, inclusief de benodigde 

stappen, b.v. onderzoeken en vergunningen etc., die doorlopen moeten voordat er 
overgegaan kan worden tot het bouwrijp maken van het gebied bekend als Diepsloot 
3. 

c. Kunt u een schatting geven wanneer overgegaan kan worden tot het bouwrijp maken van het 
gebied bekend als Diepsloot 3, er van uit gaande dat de verschillende procedures voorspoedig 
verlopen?  

2. In hoeverre zijn eventuele gemeentelijke grondposities, bestemmings- en of beleidsplannen, 
onderzoeken, vergunningen etc. uit het verleden van invloed op zaken genoemd in vragen 1b en 1c.  

3. In uw antwoord geeft u dat er in het najaar een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd om de 
werkwijze van de gemeente toe te lichten. Is de opzet van deze bijeenkomst, inclusief de 
informatiebehoefte, afgestemd met belangstellende en omwonende?  

a. Zo niet, bent u bereid om dit alsnog te doen?  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
namens de fractie van D66 
 
 
Herman van Os 
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