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Op 9 april 2019 heeft uw raad ingestemd met de startnotitie Vries Zuid. Daarmee gaf u ons opdracht om 
een plan te ontwikkelen voor een dorpsuitbreiding van maximaal 75 woningen in het gebied tussen de 
Asserstraat en Taarloseweg aansluitend op de Graskampen. Met deze brief informeren wij u graag over 
de huidige stand van zaken.  
 
Wat is er zoal gebeurd? 
Na vaststelling van de startnotitie zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de verdere 
ontwikkeling van Vries Zuid. Er is een stedenbouwkundig bureau geselecteerd dat ons begeleidt in het 
opstellen van een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. Dit bureau begeleidt ook het 
participatietraject met de toekomstige bewoners, omwonenden en andere belangstellenden. Inmiddels is 
ook een bureau geselecteerd dat het benodigde bestemmingsplan opstelt. Daarnaast heeft uw raad 
ingestemd met de aankoop van het deel van het plangebied dat eigendom was van Woonconcept, 
waardoor het gehele plangebied nu gemeentelijk eigendom is. Er zijn inmiddels diverse onderzoeken 
uitgevoerd. De uitkomsten hiervan lijken geen belemmering te vormen voor de woningbouwontwikkeling. 
Het gaat bijvoorbeeld om een stikstofberekening en een flora- en fauna-onderzoek. Een aanvullend 
bodemonderzoek wordt nog deze maand uitgevoerd.  
 
Het participatietraject 
Uw raad heeft met het vaststellen van de startnotitie aangegeven dat het belangrijk is dat toekomstige 
bewoners, omwonenden en andere belangstellenden gelegenheid krijgen om actief bij te dragen aan de 
verdere ontwikkeling van Vries Zuid. Samen met het stedenbouwkundig bureau hebben we een 
participatietraject vormgegeven dat erop gericht is om in vier bijeenkomsten samen met deelnemers tot 
een stedenbouwkundig plan te komen. De eerste bijeenkomst vond plaats op 23 september 2019. 
Tijdens deze bijeenkomst dachten zo’n 70 deelnemers mee over de kwaliteiten van het dorp en hoe dit 
terug te zien moet zijn in het plangebied. In sessie twee werd door zo’n 40 deelnemers geschetst aan het 
landschappelijk casco, een grof raamwerk van Vries Zuid. Dit raamwerk werd in sessie drie vervolgens 
verder uitgewerkt, waarbij werd ingezoomd op de verkaveling, straatprofielen en woningtypologieën. 
Ondertussen heeft een ook aantal sessies plaatsgevonden met externen, individuele omwonenden en 
stakeholders over de planvorming, zowel op het gemeentehuis als op locatie. 
 
Op donderdag 12 december vond de vierde en laatste schetssessie plaats. Daarin hebben we het 
concept stedenbouwkundig plan getoond met een eerste verkavelingsopzet en deze met zo’n 25 
aanwezigen besproken. Hierbij is naar een balans gezocht tussen de diversiteit aan wensen die in de 
voorgaande sessies zijn opgehaald en een goede ruimtelijke kwaliteit. Het doel is immers een kwalitatief 
goed plan, dat past binnen de door uw raad vastgestelde kaders en recht doet aan wat we tijdens 
bewonersavonden hebben opgehaald.  
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In de bijlage treft u het concept-stedenbouwkundig plan aan zoals dat is getoond op 12 december. Meer 
informatie, zoals de startnotitie en de presentaties vindt u op onze projectpagina Vries Zuid op 
www.tynaarlo.nl. 
 
Het participatietraject is tot nu toe naar ons idee positief verlopen. De betrokkenheid was groot en er werd 
in een positieve sfeer met elkaar gediscussieerd. Er zijn veel wensen en ideeën opgehaald en 
betrokkenen hebben meerdere keren kunnen meedenken en meepraten. Zowel plenair, maar ook tijdens 
de opdrachten in kleinere groepen of 1-op-1 met de projectleider of de wethouder ter plaatse. Iedere 
eerste dinsdag van de maand konden deelnemers terecht bij het spreekuur van de projectleider voor 
eventuele vragen of nabranders.  
 
Na afloop van het participatietraject, ten tijde van de besluitvorming, gaan we nog evalueren met diverse 
betrokkenen hoe het traject is verlopen.  
 
Hoe nu verder? 
Het stedenbouwkundig bureau gaat de komende tijd de input uit de laatste schetssessie verwerken en er 
volgt een technische en financiële vertaalslag. In februari verwachten we dan tijdens een vijfde 
bewonersbijeenkomst in de vorm van een inloopbijeenkomst de uitgewerkte conceptplannen te kunnen 
presenteren. Indien nodig volgt dan nog een aantal aanpassingen, waarna wij een besluit kunnen nemen 
over de inhoud van het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en het voorontwerp 
bestemmingsplan. 
 
Tijdsplanning  
We verwachten in april 2020 de stukken ter besluitvorming aan uw raad te kunnen voorleggen. Na 
positieve besluitvorming kan de benodigde bestemmingsplanprocedure worden gestart. Hierbij willen we 
de crisis- en herstelwet van toepassing laten verklaren. Vaststelling van het bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan kan, bij een normaal verloop van de procedure, in de eerste helft van 2021 
plaatsvinden. Indien geen beroep wordt ingesteld, wordt het gebied dan bouwrijp gemaakt en kunnen de 
eerste kavels in verkoop.  
 
Financiën 
Uw raad heeft gelijktijdig met het vaststellen van de startnotitie krediet beschikbaar gesteld voor het 
opstellen van een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. We lopen hiermee nog in de pas.  
We gaan er vooralsnog van uit dat de betreffende voorbereidingskosten later gedekt kunnen worden uit 
de grondopbrengsten. Mochten de financiële inzichten wijzigen, dan komen we in dat geval terug bij uw 
raad.  
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