
TECHNISCHE VRAGEN

Bestemd voor de raad van 12 maart 2018

Onderwerp : Bouwplannen ACL Hoofdstraat en krediet
             Brugwachtersonderkomen

Vraagsteller: LPL/ Joost Bruggeman

Datum : 5 maart 2018

Vraag 1:

Kunt u inzicht geven in de financiële dekking van het te bouwen brugwachtersonderkomen?

Voor een deel bestaat dat uit:

 Het krediet 7230551 “Wachtpl.boten met in” af te sluiten en de vrijvallende kapitaallasten in te 

zetten ter dekking van de resterende kapitaallasten voor het brugwachtersonderkomen. Welke 

bedragen betreft het hier?

 Bijdrage Provincie ZH € 46.698,-

Is met bovengenoemde de financiële dekking rond?

Ja, met bovengenoemde financiering is de dekking ruimschoots rond. 

Het krediet 7230551 “Wachtpl.boten met in” bedraagt € 125.000,- De kosten voor grondaankoop 
(€ 26.765,-), bouwkosten (€ 55.710,-) en  bijkomende kosten  (€10.921,-)  voor het 
brugwachtersonderkomen bedragen in totaal € 93.396,- excl. Btw. De BTW is compensabel en dus 
verrekenbaar. De bijdrage van de Provincie ZH bedraagt € 46.698,- (Excl. btw).

Vraag 2:

Er wordt gesproken over de voorgenomen realisatie van drie woningen op de locatie hoek Hoofdstraat – 

Does (naast de Doesbrug). 

Het betreft twee twee-onder-een kap woningen en een vrijstaande woning. Dat zijn in ieder geval vijf 

wooneenheden met elk een apart huisadres neem ik aan. Dus vijf in plaats van genoemd aantal van drie 

woningen. Indien dit klopt bent u het dan eens met het feit dat er 9 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten 

worden in plaats van het genoemde aantal van 5.4? 

Indien u het inderdaad 9 parkeerplaatsen betreft de vraag waar die gerealiseerd moeten worden?

Nee de stelling klopt niet. Er worden naast de Doesbrug in totaal 3 woningen gerealiseerd waarvoor in 
totaal 6 parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd. Het betreft één twee-onder-een-kap woning 
en één vrijstaande woning.



Vraag 3:

In de stukken wordt gesteld dat gezien de ligging en het aantal woningen dat gebouwd kan worden de 
locaties zich minder goed lenen voor woningbouw in het goedkope segment (sociaal segment).
Kunt u dit nader toelichten?

Eind jaren ’90 heeft de huidige eigenaar deze gronden ( van de gemeente)  verworven in relatie tot 
plannen voor woningbouw “Achter ’t Hofje.
Dit is een typische  inbreilocatie.  Te beginnen met een brugwachtersonderkomen.
Het is  qua oppervlakte  een kleine locatie en de  omgevingsfactoren met eengezinshuizen en beperkte 
parkeervoorzieningen leiden al snel tot stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals thans opgenomen.
Appartementen vinden wij op deze locatie niet passend. 
Omdat het maar om enkele woningen gaat wordt  er relatief duur gebouwd waardoor sociale 
woningbouw financieel gezien niet haalbaar is. 
De gebruikelijke eis van 15 % **sociale woningbouw  bij particuliere ontwikkeling kan op basis van door 
raad vastgesteld beleid bij projecten van minder dan 10 woningen worden “afgekocht”.  Dat is hier 
gebeurd.  
Er zijn overigens ook hoge kosten gemaakt door de ontwikkelaar om alle aspecten voor een goede 
ruimtelijke ordening  te onderzoeken. 

**  Ingeval van vaststelling van de Regionale Woonagenda 2017 door het AB van Holland Rijnland op 14 
maart a.s.  zal dat voortaan 25 % worden


