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Graag informeren wij u over het volgende. In april 2019 heeft uw raad de startnotitie Ontwikkeling Vries 
Zuid vastgesteld. Hierin zijn de spelregels en uitgangspunten opgenomen om te komen tot een 
aantrekkelijke woonwijk die tegemoet komt aan de actuele vraag en toekomstige behoefte aan woningen 
in Vries. Sindsdien is er hard gewerkt met en door veel participanten, stakeholders en de projectgroep om 
een voorontwerp bestemmingsplan en conceptbeeldkwaliteitsplan op te maken. De stukken zijn nu zover 
dat het voorontwerp bestemmingsplan in procedure kan worden gebracht.  
  
Participatie 
Het plan is tot stand gekomen na input van diverse participanten tijdens vier participatieavonden en 
diverse overige overleggen met stakeholders. Het verslag van het participatieproces is als bijlage 
toegevoegd.  
  
Vervolg 
Het plan met de bijbehorende stukken ligt ter inzage van vrijdag 3 april tot en met donderdag 30 april 
2020. Het plan is te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan ligt vanwege de corona-
ontwikkelingen niet fysiek ter inzage op het gemeentehuis. Het IMRO-nummer van het voorontwerp 
bestemmingsplan is NL.IMRO.1730.BPVriesZuid-0201. 
 
Reageren 
Iedereen kan tot en met donderdag 30 april 2020 een reactie geven op het voorontwerp 
bestemmingsplan. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Een reactie dient minimaal voorzien te zijn van 
uw naam en adres. 
 
Een schriftelijke reactie kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 5, 9480 AA Vries. Of stuur uw reactie naar: vrieszuid@tynaarlo.nl 
 
Voor een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Gaag via telefoonnummer 
0592 - 266 662. 
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Na de ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan worden eventuele inspraakreacties van 
beantwoording voorzien. Het ontwerpbestemmingsplan en conceptbeeldkwaliteitsplan (inclusief 
stedenbouwkundig plan), wordt daarna aangeboden aan uw raad met het verzoek deze ter inzage te 
leggen. Het conceptbeeldkwaliteitsplan en het verslag van het participatieproces is als bijlage 
toegevoegd.  
 
Direct aanwonenden informeren wij per brief over de terinzagelegging.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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