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1. Is het mogelijk dat de gemeente(raad) een contract sluit met de ontwikkelaar over enkele 
randvoorwaarden, zoals aantal woningen en maximale prijs?

Antwoord: 
In de anterieure exploitatieovereenkomst ex Wro wordt het bouwplan concreet omschreven 
en daarbij ook het aantal te realiseren appartementen. Dit aantal wordt eveneens geregeld in 
het (publiekrechtelijke) bestemmingsplan. Dit aantal is een ruimtelijk relevant aspect. Het 
opnemen van een maximale (verkoop)prijs voor de appartementen ligt niet voor de hand 
maar kan wel als de raad  wil sturen op een bepaalde prijsklasse en grootte van de woning, 
als ook huur of koop.  In essentie betreft het vaak een particulier (zelfrealisatie)initiatief. De 
gemeente draagt zorg voor het benodigde planologisch besluitvormingsproces dat leidt tot 
een nieuw bestemmingsplan en de ontwikkelaar voor de bouw en verkoop. Het is niet de 
bedoeling dat de overheid de concurrentieverhoudingen gaat reguleren. Deze prijsvorming 
moet worden overgelaten  aan de markt. Dit nog los van eventuele mogelijke ongewenste 
precedentwerking.
 

2. Is het mogelijk de ontwikkelaar te verplichten een deel van de woningen te verhuren?

Antwoord:
Ja. In beginsel staat het partijen (gemeente/verzoeker) vrij om afspraken te maken omtrent 
verhuur. Dit zal dan via het privaatrechtelijke spoor dienen te gebeuren. Echter het is zeer de 
vraag of de initiatiefnemer een dergelijke afspraak zal onderschrijven. Deze is weinig 
aantrekkelijk voor hem. immers, de initiatiefnemer heeft al aangeven na de verkoop geen 
betrokkenheid te willen hebben met het opgeleverde project via eventuele 
verhuurconstructies. 

3. Is het mogelijk als voorwaarde te stellen dat geen grond die niet tot het kavel behoort 
kan worden gekocht of anderszins gebruikt om parkeerruimte te creëren?

Antwoord: 
Ja, maar conform het parkeerbeleid dient parkeren in principe op eigen terrein 



opgevangen te worden. Wanneer parkeren van de te amoveren functie in de openbare 
ruimte werd gefaciliteerd dan worden deze parkeerplaatsen in ogenschouw genomen bij 
de totale parkeerbalans in de omgeving. Vanzelfsprekend kan altijd onderzocht worden of 
parkeerplaatsen in openbare ruimte kan worden toegevoegd. Afspraken over parkeren 
dienen uitgewerkt te worden en in een overeenkomst vastgelegd te worden met de 
ontwikkelaar.

4. Het forum wordt gevraagd in te stemmen met een verzoek (van het college?). Wat is het 
juridische belang hiervan, aangezien het forum geen beslissingsbevoegdheid heeft?

Antwoord:
Feitelijk is door het college onder voorwaarden ingestemd met een principeverzoek tot 
zelfrealisatie. Deze instemming betreft een beslissing waartegen geen bezwaar mogelijk 
is. Ook een uitspraak van de raad op 10 december is niet vatbaar voor bezwaar. Wel 
betreft het een initiatief, dat politiek en/of maatschappelijk bovengemiddeld gevoelig is. 
In deze fase is  het verstandig om bij de raad te peilen of draagvlak aanwezig is voor dit 
initiatief. Zo trachten wij onnodige inspanningen te voorkomen door gemeente en/of 
kosten te maken door ontwikkelaar voor het opstellen van een bestemmingsplan, dat 
waarschijnlijk niet wordt vastgesteld (‘verwachtingenmanagement’). 

5. Heeft de raad volledige vrijheid om te beslissen op het definitieve bestemmingsplan, of 
wordt er een soort voorbesluit genomen waaraan de ontwikkelaar rechten kan ontlenen?

Antwoord:
Ja, in beginsel heeft de raad die vrijheid. Er is op 10 december geen sprake van een 
juridisch besluit dat vatbaar is voor bezwaar. Het gaat uiteindelijk om een antwoord op 
een ‘principeverzoek’ (en niet op een formele aanvraag). De raad heeft in het kader van 
de eventuele (formele) planvaststellingsprocedure ex artikel 3.8 Wro het laatste woord. 
Besloten kan worden om het eventuele conceptbestemmingsplan wel of niet vast te 
stellen, maar ook om wijzigingen in het conceptplan aan te brengen ten tijde van het 
nemen van een vaststellingsbesluit. Bijvoorbeeld omdat de verzoeker de vooraf gestelde 
voorwaarden niet naar behoren heeft uitgewerkt. Alsnog niet vaststellen behoort dus 
eventueel tot de mogelijkheden, maar hiervoor moeten dus wel goede ruimtelijke 
argumenten zijn. 

6. Kan de raad inzage krijgen in de uitgevoerde bezonningsstudie?

Antwoord:
Dat kan zonder meer. Inmiddels is door de initiatiefnemer op verzoek van Groen Links na 
de bijeenkomst van 26 november (Politiek Forum) een bezonningsstudie opgeleverd. 
Deze schriftelijke analyse is verspreid met het oog op de vergadering van 10 december 
a.s..

7. Sociale koop bestaat niet meer, welke voorwaarden gelden dan nu voor de 6 of 7 
woningen die als sociale koop worden benoemd?

Antwoord:
In principe hanteren wij het uitgangspunt  dat bij ieder project  30 % sociale 
huurwoningen moet worden gerealiseerd.  ( Voor kleine projecten, onder de 10 
woningen, is een afkoopregeling door  de raad vastgesteld.  Deze moet nog worden 
geëvalueerd.) 



In de praktijk blijkt het moeilijk om bij kleinere projecten en zeker als het een complex 
appartementen betreft ( stel 20 – 40 woningen) 30 % sociale huur te organiseren. ( VVE 
en beheer van 7 a 12 woningen door wie )?   
Om reden dat ook behoefte is aan 15 % goedkope koopwoningen ( tot 200.000,-,  
conform Regionale Woonagenda 2017) en ongeveer dezelfde doelgroep kan worden 
bediend achten wij het acceptabel dat “sociale” huurwoningen  in bepaalde gevallen 
kunnen worden vervangen door sociale koopwoningen. Besluitvorming daarover vindt 
plaats door de raad bij het accorderen van de randvoorwaarden/kaders en wordt 
vastgelegd in een exploitatieovereenkomst met de ontwikkelaar. 


