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Bijlage 7 – Evaluatie ‘Ommedijk’ 
 
Aanleiding 

 

De toekomstvisie 2015 was aanleiding om het Centrumplan te starten. Dit plan omvatte 14 

deelprojecten waarvan er sprake is van het verbeteren van de verblijfsfunctie in het Centrum als ook het 

bijeenbrengen van diverse verspreid in het Centrum liggende maatschappelijke functies (bibliotheek, 

MOL, jongerenwerk, Sociaal cultureel werk).  

 

Door Rijnhart Wonen en de gemeente is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de realisatie 

van een woonzorgcentrum inclusief de aanpak van de openbare ruimte. Aanleiding is vanuit de visie 

voor wonen zorg en welzijn dat een dergelijk complex nodig is om te kunnen voldoen aan de vraag naar 

levensloopbestendige woningen en een centrum waar zelfstandig blijven wonen kan worden 

aangeboden zonder in te boeten op de vereiste zorgvraag. 

 

Doelstelling 

 

Doel voor de gemeente was enerzijds de realisatie van een woonzorggebouw inclusief een upgrade van 

de openbare ruimte en anderzijds om met de grondverkoop opbrengsten te genereren voor het 

Centrumplan, waar het project de Ommedijk deel van uitmaakt. 

 

Resultaat 

 

 Het project – onder verantwoordelijkheid van woningcorporatie Rijnhart Wonen – omvat de 

realisatie van het woonzorgcomplex De Ommedijk aan de Cor Gordijnsingel (voorheen locatie 

Dillenburg/Muzenhof en bibliotheek). De realisatie betreft een zorgvleugel en 124 

(zorg)woningen, waarvan 30% sociaal.  

 In mei 2008 is vrijstelling verleend voor de bouw van het complex en de herinrichting van de in 

de nabijheid gelegen openbare ruimte en is de bouw- en sloopvergunning afgegeven. De 

verhuizing van de huidige bewoners van de Dillenburg naar de Vlechtbaan heeft 

plaatsgevonden in september 2008. De bibliotheek is verhuisd naar het Sociaal Cultureel 

Centrum in oktober 2008, waarna eind 2008 de gebouwen zijn gesloopt. 

 Begin december 2009 is door de Rijnhart Wonen een wijziging op het bouwplan ingediend 

vanwege de financiële situatie en gewijzigde marktomstandigheden. Een gewijzigde bouw-

vergunning is verleend op 21 april 2010. Het beroep tegen de gewijzigde vrijstelling en 

bouwvergunning alsmede de voorlopige voorziening daartegen is door de bewonersgroep 

Buitenhof-Oost ingetrokken na het ondertekenen in 2011 van enkele afspraken (omtrent 

parkeersituatie). De vergunningen zijn daarmee onherroepelijk.  

 De officiële opening van de Ommedijk heeft op 8 oktober 2011 plaatsgevonden. 

 Het openbaar gebied is door de ontwikkelaar ingericht en gefinancierd. 

 In 2012 zijn alle restpunten afgewikkeld (overdracht heringericht openbaar gebied) en is een 

herinrichtingsplan voor de herinrichting van de Muzenlaan opgesteld. De rechter heeft een 

tussenuitspraak gedaan omtrent het beroep van omwonenden rondom de discussie over het 

aantal parkeerplaatsen. Met de bewoners zijn afspraken gemaakt en het beroep is ingetrokken. 

De bewoners hebben daarna de gemeente in gebreke gesteld vanwege het uitblijven van een 

nieuwe beslissing op bezwaar. Aan de bewoners is gemeld dat dit niet van toepassing is waarop 

de bewoners een nieuw beroep hebben ingediend. In dit beroep zijn de bewoners niet-

ontvankelijk verklaard. 
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 Bij de Voortgangsrapportage GIG 2012 was er nog sprake van een BTW-risico in verband met 

de inrichting van de buitenruimte door de ontwikkelaar. Dit risico is beperkt gebleven tot een 

kleine aanslag (€ 12.700,-). 

 Voor het project heeft de gemeente een subsidie ontvangen van de provincie. Deze wordt nog 

doorgegeven aan Rijnhart Wonen als bijdrage in onder andere de aanleg van de openbare 

ruimte. 

 Het afsluiten van de grondexploitatie is nu mogelijk per 31-12-2012. 

 

Financiën 

 

De grondexploitatie kan met een positief resultaat van € 568.261,- afgesloten worden. Ten opzichte van 

GIG 2012 is dit een klein nadeel van € 269,-. Dit komt doordat de laatste extra benodigde kosten net 

iets hoger waren dan de post onvoorzien.  
 

+/+  €         24.000 Extra kosten projectbegeleiding en advies

-/-  €         20.000- Post onvoorzien gebruikt

-/-  €           4.269- Overige posten / index / rentevoordeel door latere uitgave uitvoeringskosten

-/-  €              269- Totaal mutaties

nadelig  
 

Door het project zijn extra kosten gemaakt bij de herinrichting van de Muzenlaan. Het project heeft 

voor nazorg groen € 10.000,- bijgedragen aan de afdeling Gemeentewerken / Beheer. Ook heeft het 

project € 10.000,- aan de afdeling Beleid / Verkeer bijgedragen voor het uitvoeren van  nazorg: het 

laatste deel van het parkeeronderzoek naar parkeerdruk. 

 

Het (voordelige) resultaat van +/+ € 568.261,- (netto contante waarde 01-01-2013) wordt ten gunste van 

de algemene reserve grondverkopen gebracht en draagt bij aan het Centrumplan.  

 

 

 

 

 


