
 
 

 

 
 Zaaknummer: 995304 
  
Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2020   agendapunt 10 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 29 september 2020 
 

Portefeuillehouder(s): R.A. Kraaijenbrink 
 

Behandelend ambtenaar:  
Doorkiesnummer: 635 
E-mail adres:  

Bijlage(n): 5 

 
Onderwerp 
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries 
 
Gevraagd besluit 

1. De “zienswijzenota bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries “ met de daarin 
opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 

2. Het bestemmingsplan “herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries’’ uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTynstr2127-0401 met inachtneming van 
de in punt 1 genoemde zienswijzennota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan vaststellen; 

3. Het beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Tynaarlosestraat vaststellen. 
4. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
Met de vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ligt er een planologisch en 
ruimtelijk kader op basis waarvan de herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 op een kwalitatief 
goede wijze kan plaatsvinden. Met deze ontwikkeling worden 15 levensloopbestendige sociale 
huurwoningen mogelijk gemaakt. 
 
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 met Woonborg 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.   
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerp bkp en de bijbehorende stukken hebben vanaf 17 april 
2020 ter inzage gelegen voor de wettelijke duur van zes weken, uw raad is hierover geïnformeerd 
per brief van 17 maart 2020.  Binnen deze periode zijn twee zienswijzen ingediend. Beide 
zienswijzen zijn eerst als pro forma aangemerkt. Getracht is om tijdens twee overleggen op 3 en 24 
juni tot een oplossing te komen tussen initiatiefnemer en reclamanten. Na verzending van het 
verslag van 24 juni hadden reclamanten nog twee weken de tijd om hun zienswijze aan te vullen. 
Beide reclamanten hebben hun zienswijze aangevuld. 
 



 
 
 

 

De zienswijzen geven deels aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Grootste 
bezwaar is de positie van de bouwblokken. Volgens reclamanten leidt dit tot aantasting van het 
woon-en leefklimaat. Daarnaast maken reclamanten zich zorgen over de mogelijkheid dat 
bijgebouwen kunnen worden geplaatst.  
De zienswijzen zijn verwerkt in de “zienswijzenota bestemmingsplan herontwikkeling 
Tynaarlosestraat 21-27 te Vries” en van een reactie voorzien (zie bijlage). Aan de zienswijzen  
wordt (gedeeltelijk) tegemoetgekomen. In het definitieve bestemmingsplan worden de volgende 
aanpassingen gedaan: 

 De grens van het linker bouwvlak aan de zuidzijde van het plangebied wordt 2 meter 
noordelijk opgeschoven; 

 Het rechter bouwvlak aan de Tynaarlosestraat van het plangebied wordt 2 meter noordelijk 
opgeschoven; 

 Het rechter bouwvlak aan de noordelijke kant van het plangebied wordt 2 meter westelijk 
opgeschoven; 

 Op de verbeelding wordt de oostelijke plangrens gecorrigeerd op de juiste kadastrale 
situatie; 

 Het achtererfgebied van de woningen krijgt een bouwwerende bestemming om de 
landschappelijke kwaliteit te borgen;   

 
 
Wat ging er aan vooraf 
 
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.  
 
Uw raad heeft in 2012 een bestemmingsplan vastgesteld om dit mogelijk te maken. 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 een omgevingsvergunningaanvraag en vervolgens realisatie is het echter nooit gekomen. Inmiddels zijn 
zowel de economische als 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. Dit betekent dat Woonborg geen koopappartementen 
meer mag bouwen.  
 
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 dat voorziet in het realiseren van 15 grondgebonden sociale huurwoningen inclusief 
een nieuwe terreinindeling.  
 
Het college heeft op 5 februari 2019 besloten om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van 
maximaal 15 grondgebonden sociale huurwoningen en daarvoor de benodigde ruimtelijke procedure te 
starten. Gelet op het feit dat de bestemming alleen maar gestapelde bouw toelaat, is er een nieuw 
bestemmingsplan nodig. In dat kader zijn een nieuw bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan (bkp) 
opgesteld, waarvan het ontwerp ter inzage heeft gelegen. 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
Het  plan is begin 2019 en op 15 januari 2020 door Woonborg en de gemeente besproken met omwonenden 
van het plangebied tijdens een informele inloopbijeenkomst. Bewoners bleken positief te staan tegenover de 
gepresenteerde plannen. 
 
De indieners van de zienswijzen worden schriftelijk geïnformeerd en ontvangen daarbij een afschrift van de 



 
 
 

 

zienswijzennota. De vaststelling wordt openbaar gemaakt middels de gebruikelijke publicaties. 

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan wordt na de vaststelling bekendgemaakt en aansluitend opnieuw 
gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze termijn van ter inzage legging kunnen 
belanghebbenden beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Het bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries valt onder de Crisis- en herstelwet. Een 
bestemmingsplan dat 11 woningen of meer mogelijk maakt valt automatisch onder de werking van de Crisis- en 
Herstelwet. De toepasselijkheid van de Crisis- en herstelwet betekent dat bij een eventueel beroep binnen zes 
maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak wordt gedaan in plaats van minimaal een jaar. Hierdoor 
ontstaat binnen kortere tijd duidelijkheid over het bestemmingsplan. Voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State moet wel duidelijk zijn dat het een Crisis- en herstelwetplan betreft. Daarom wordt het 
expliciet als overweging opgenomen in het raadsbesluit. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
Ingevolge artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening moet de raad een exploitatieplan vaststellen voor 
gronden waarop een bouwplan is voorzien, tenzij het verhaal van grondexploitatiekosten over de in 
bestemmingsplan begrepen gronden anderszins is verzekerd. Er vindt volledig kostenverhaal plaats. Daarvoor 
is een anterieure overeenkomst afgesloten met de initiatiefnemer. Een exploitatieplan is derhalve niet van 
toepassing. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 10 
 
Betreft: Bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries 
 
Raadsvoorstel Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020;  
 
overwegende: 
 

 dat het bestemmingsplan “herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27” en het ontwerp beeldkwaliteitsplan 
vanaf 17 april 2020 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

 dat naar aanleiding van de tervisielegging twee zienswijzen tijdig zijn ingediend; 

 dat de inhoud van de zienswijze en de gemotiveerde reactie daarop zijn verwoord in de “Zienswijzenota 
bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27” “ welke aan dit besluit is gehecht en wordt 
geacht van dit besluit deel uit te maken; 

 dat de ingekomen zienswijzen hebben geleid tot een aantal inhoudelijke wijzigingen van het 
ontwerpbestemmingsplan; 

 dat op het bestemmingsplan “herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27” de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is; 

 
gelet op artikel 3.1 en artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht; 
 
B E S L U I T: 
 
De raad besluit: 
 

1. De “zienswijzenota bestemmingsplan herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries “ met de daarin 
opgenomen wijzigingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen vaststellen; 

2. Het bestemmingsplan “herontwikkeling Tynaarlosestraat 21-27 te Vries’’ uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1730.BPTynstr2127-0401 met inachtneming van 
de in punt 1 genoemde zienswijzennota en daarin opgenomen wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan vaststellen; 

3. Het beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Tynaarlosestraat vaststellen. 
4. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vaststellen. 

 
 
 
 Vries, 27 oktober 2020 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 
 
 

voorzitter 

P. Koekoek, griffier 



 
 
 

 

  
 
 
  


