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Graag willen wij u informeren over het voornemen van Woonborg om 15 levensloopbestendige sociale 
huurwoningen te realiseren bij de Tynaarlosestraat in Vries. 
 
Aanleiding 
Op de locatie Tynaarlosestraat 21-27 in Vries was vroeger de melkfabriek gevestigd, welke in 2010 is 
gesloopt. Het perceel is daarna door woningbouwcorporatie Woonborg aangekocht met de bedoeling om 
daar appartementen te realiseren. 
 
Om de appartementen mogelijk te maken is in 2012 daarvoor een bestemmingsplan vastgesteld door uw 
raad. Dat plan gaf de mogelijkheid maximaal 39 appartementen te realiseren tot een maximale 
bouwhoogte van 13 meter en voorzien van een platte afdekking. Het plan bestond uit 23 
koopappartementen en 16 appartementen voor sociale huur. 
 
Tot realisatie is het echter nooit gekomen. Inmiddels zijn zowel de economische en de financiële maar 
ook maatschappelijke omstandigheden gewijzigd. Daarbij speelt mee dat woningcorporaties zich volgens 
de woningwet 2015 moeten concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale 
huurwoningen. 
 
De gemeente Tynaarlo en Woonborg hebben nadien samen de mogelijke programmatische en 
stedenbouwkundige invulling van deze locatie verkend. Dat heeft geleid tot een plan waarbij de locatie 
wordt herontwikkeld en voorziet in het realiseren van 15 grondgebonden sociale huurwoningen inclusief 
een nieuwe terreinindeling. 
 
Het college heeft besloten op 5 februari 2019 om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van 
maximaal 15 grondgebonden sociale huurwoningen en daarvoor de benodigde ruimtelijke procedure te 
starten. Gelet het feit dat de bestemming alleen maar gestapelde bouw toelaat, is er een nieuw 
bestemmingsplan nodig. Afgelopen jaar is daarvoor een ontwerpbestemmingsplan en een concept 
beeldkwaliteitsplan opgesteld. 
 
Participatie 
Het plan is 11 februari 2019 en op 15 januari 2020 door Woonborg en de gemeente besproken met direct 
omwonenden van het plangebied tijdens twee informele inloopbijeenkomsten. Bewoners bleken positief 
te staan tegenover de gepresenteerde plannen. Bewoners vonden het plan een verbetering ten opzichte 
van het oorspronkelijke plan.  
 
Volkshuisvesting  
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In 2018 is door Companen in opdracht van de gemeente een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Uit het 
onderzoek blijkt dat er (beperkte) ruimte is voor sociale woningbouw in Vries. De vraag ligt met name in 
de kwalitatieve opgave. De kwaliteit van de bestaande sociale huur voorraad is bij een aantal complexen 
onvoldoende. Door nieuwbouw te realiseren op de Tynaarlosestraat kunnen huurders doorverhuizen 
vanuit de aandachtcomplexen zodat renovatie en/of herstructurering kan plaatsvinden.  

De 15 grondgebonden woningen zijn levensloopbestendig. Een levensloopbestendige woning is een 
woning waar je in elke levensfase kunt wonen. Levensloopbestendige woningen zijn geschikt voor 
starters, gezinnen en voor ouderen. Conform prestatieafspraken zijn nieuwbouw woningen 
levensloopgeschikt en rolstoeltoegankelijk. Dit past bij het voornemen om ouderen langer zelfstandiger 
thuis te laten wonen. Daarnaast zijn de woningen nul op de meter, dit past in het voornemen om de 
voorraad energetisch te verbeteren.  

Vervolg  
Het plan met de bijbehorende stukken ligt ter inzage van 17 april tot en met 28 mei 2020. Het plan is 
raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het imro-nummer van het ontwerp bestemmingsplan is 
NL.IMRO.1730.BPTynstr2127-0301.  

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling 
zienswijzen omtrent het ontwerp bestemmingsplan kenbaar maken. Na de ter inzage legging van de 
ontwerpstukken worden eventuele zienswijzen van beantwoording voorzien. De definitief vast te stellen 
stukken, inclusief eventuele zienswijzennota, wordt daarna ter vaststelling aangeboden aan uw raad.  

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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