
 

MOTIE: Versnellen woningbouw Vries-Zuid 

(artikel 37 reglement van orde voor de gemeenteraad) 

Ingediend door: Herman van Os (D66) 

Raadsvergadering d.d. 05-02 2019 

Agendapunt: Vreemd aan de Orde 

 

De raad van de gemeente Tynaarlo 

In vergadering bijeen op 5 februari 2019 

 

Constaterende dat: 

 het initiatief, van D66 en Leefbaar Tynaarlo, voor de huidige planvorming voor Vries-

Zuid het formele besluitvormingstraject is ingegaan; 

 er volgens het woningmarktonderzoek (17-08-2018), uitgevoerd door Companen, 

behoefte is aan meer woningen in Vries; 

 de geldige structuurvisie voor het gebied voorziet in woningbouw; 

 er al verschillende, van de benodigde, onderzoeken plaats hebben gevonden; 

 de (gewijzigde) Crisis- en herstelwet, vooruitlopend op de omgevingswet, 

maatschappelijke problemen versnelt aanpakt, zoals het tekort aan woningen; 

 de Crisis- en Herstelwet onlangs is aangepast waardoor de kaders van het 

Projectuitvoeringsbesluit zijn verbreed. Hierdoor komen meer projecten in 

aanmerking voor deze regeling en is er meer tijdswinst mogelijk; 

 aanmelden voor de regeling dient plaats te vinden voor 1 maart 2019 bij het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

Overwegende dat: 

 er al decennia wordt gesproken over de ontwikkeling van het gebied dat nu bekend 

staat als Vries Zuid; 

 de leefbaarheid in Vries onder druk staat door het uitblijven van 

nieuwbouwwoningen; 

 er een groep geïnteresseerden is die zich verenigd heeft en zich nauw betrokken 

voelt bij de leefbaarheid in Vries; 

 duurzaam bouwen een breed gedragen ambitie van de raad is; 

 de gemeente voorziet in een uitgebreid en oprecht participatietraject waarin alle 

betrokkenen en dan met name direct omwonenden, hun belangen, zorgen en ideeën 

naar voren kunnen brengen; 

 de raad op 30 oktober 2018, met een unaniem besluit, het college opdracht heeft 

gegeven voor het opstellen van een startnotitie voor het woningbouwproject Vries-

Zuid;  



 

 

Verzoekt het College: 

Om het woningbouwproject Vries Zuid vóór 1 maart 2019 aan te melden voor de procedure 

“Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet” bij het ministerie met als doel om het project Vries-

Zuid onderdeel uit te laten maken van de Crisis- en Herstelwet. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend namens de D66 fractie door: 

 

Herman van Os 

 

 

 


