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In uw vergadering van 15 december 2020 heeft u ons opgedragen om met spoed die acties te 
ondernemen die het vestigen van een specifieke vorm van ouderenhuisvesting mogelijk maken. Hierbij 
dienen we uit te gaan van de gedachten van een “Knarrenhof” en dit bij voorkeur mogelijk te maken op de 
locatie “Bladergroenschool” te Paterswolde. Daarnaast dienen we met spoed die acties te ondernemen 
om de lopende initiatieven op dit gebied te Vries en Zuidlaren te faciliteren. Tot slot vraagt u ons te 
inventariseren wat er per initiatief nodig is om de noodzakelijke ruimtelijke procedures met een positief 
resultaat te doorlopen. In deze brief gaan wij hier graag op in.  
 
Initiatief Vries 
Voor de nieuwbouwwijk Vries Zuid ligt een conceptplan klaar voor de realisatie van tien koop-
seniorenwoningen. De contractuele besprekingen lopen. Voordat daadwerkelijk tot bouw wordt 
overgegaan, dient het onderliggende bestemmingsplan Vries Zuid eerst onherroepelijk te worden en het 
plan bouwrijp gemaakt te worden. Realisatie zou, na positieve afronding, mogelijk zijn vanaf medio 2022.  
 
Initiatief Zuidlaren  
Wij gaan ervanuit dat u hiermee realisatie op de achterzijde van het PBH-terrein bedoelt. Op dit moment 
kunnen wij nog geen concrete afspraken maken met ontwikkelpartijen. Daarvoor moeten er nog 
besluitvormingstrajecten en ruimtelijke procedures doorlopen worden. Wij zijn hiervoor mede afhankelijk 
van besluitvorming door uw raad. Wel reserveren we in de planvorming ruimte voor specifieke 
ouderenhuisvesting. Daarnaast hebben wij de initiatiefgroep Zuidlaarderhof gevraagd deel te nemen aan 
het participatietraject aan de ontwikkeling van de achterzijde Prins Bernhardhoeve. 
 
Bladergroenschoollocatie 
Zoals in onze plan van aanpak “Vrijkomende locaties Maatschappelijk Vastgoed” uit 2020 al benoemd, 
willen wij deze locatie inzetten voor woningbouw. Op uw verzoek en op verzoek van enkele inwoners die 
zich verenigd hebben met de landelijke stichting Knarrenhof, inventarissen wij op dit moment de 
mogelijkheden op deze locatie voor ouderenhuisvesting, in combinatie met huurwoningen van de S.E.W. 
Daarna gaan wij de uitgiftebesprekingen voeren met de Stichting zodat zij in de gelegenheid worden 
gesteld om, binnen de procedure zoals elders in deze brief beschreven en op basis van het uitgangspunt 
van marktconforme prijzen, tot realisatie van een bouwplan te komen. 
 
Op grond van de prestatieafspraken en hetgeen is aangegeven in de notitie Maatschappelijk Vastgoed 
zijn wij voor zowel locatie De Kooi als locatie Bladergroenschool in gesprek met de S.E.W. 
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Realisatie ouderenhuisvesting; wat komt er bij kijken 
Om de nodige ruimtelijke procedures met een positief resultaat te doorlopen, dienen onder andere de 
volgende stappen te worden doorlopen: 
 

1) Het bepalen van de behoefte voor ouderenhuisvesting tezamen met de stakeholders; 
2) Het bepalen van de voor de betreffende locatie specifieke ruimtelijke en stedenbouwkundige 

kaders. Hierbij kunt u denken aan kaders omtrent het maximaal oppervlak uitgeefbaar, het 
benodigde oppervlak aan openbare ruimte, maximale bouwhoogte, maximaal aantal 
woningen, gemiddelde lasten voor openbaar beheer en onderhoud van de openbare ruimte; 

3) Vervolgens kan de ontwikkelaar met deze kaders gaan ontwikkelen en een plan voorleggen. 
Na toetsing en de eventuele benodigde aanpassingen kan, na het sluiten van contractuele 
afspraken en na goedkeuring door uw raad, de benodigde ruimtelijke procedure starten. Voor 
ontwikkeling van woningbouw op locaties De Kooi en Bladergroenschool zal een 
bestemmingsplanprocedure nodig zijn; 

4) Na afronding van de benodigde ruimtelijke procedure en verlening van de benodigde 
vergunningen kunnen de woningen, na het bouwrijp maken van de locatie, gerealiseerd 
worden. 

 
Dergelijke trajecten nemen tijd in beslag, gemiddeld zo’n twee jaar. De kaders moeten worden bepaald. 
De ontwikkelaar moet met een architect een plan uitwerken en de benodigde toetsing en de wettelijke 
ruimtelijke procedures met inzagetermijnen vergen hun tijd. Gedurende het planvormingsproces kunnen 
we de locaties De Kooi en Bladergroenschool desgewenst nog voor andere doeleinden gebruiken. 
 
De ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor het vraaggestuurd bouwen, het opstellen van een 
bestemmingsplan, het bouwrijp maken van het terrein, etc. Een dergelijk plan kan op weerstand uit de 
omgeving stuiten. Hiervan zijn we ons bewust. Om die reden vragen we de ontwikkelaar omwonenden 
tijdig te informeren over de plannen en wellicht hierbij te betrekken. Het ontbreken van draagvlak kan 
echter niet zomaar of zondermeer leiden tot een wijziging van de gekozen positieve grondhouding.  
 
Overige vrijkomende locaties in Eelde/Paterswolde 
Zowel de Centrumschool- als de Eelderschoollocatie kan nog niet verkocht worden. Beide locaties 
worden nog aangehouden totdat meer duidelijk is over het onderwijshuisvestings- en 
bibliotheekvraagstuk. Hierdoor kan de bibliotheeklocatie (Wolfhorn) ook nog niet ingezet worden voor 
onderwijs en woningbouw.  
 
Voor locatie De Marsch geldt dat een gedeelte is afgestoten aan de tennisvereniging ten behoeve van 
padelbanen. Het overige vrijkomende deel wordt voorlopig nog niet ingezet.  
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