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Evaluatie ‘Meas’ 
Dit project betreft de grondverkoop voor ontwikkeling woningbouw. Het uiteindelijke plan omvat 60 

appartementen, waarvan 18 in de sociale sector.  

 

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).  
 

Op 19 februari 2001 heeft de raad bij de vaststelling van het Masterplan voor het centrumgebied besloten dat de 

locatie Van der Valk Boumanweg 71 (Shell-tankstation en garagebedrijf) en (een deel van) het rosarium (toen 

“Oude Rijn-locatie” genoemd) benut kan worden als nieuwbouwlocatie voor appartementen. Bij de vaststelling 

van het bestemmingsplan “Zuidwest” op 10 november 2003 heeft de raad de nieuwbouwlocatie (ook wel MEAS-

locatie genoemd) nader begrensd.  

 

Doelstelling 

Nieuwbouw van woningen mogelijk maken op de zogenoemde MEAS-locatie.  

Effect daarbij is dat twee milieuhinderlijke bedrijven (het benzinestation en het Ford-garagebedrijf) zullen 

verdwijnen uit de woonomgeving. Uit ruimtelijk oogpunt is dat een verbetering van de situatie. Bovendien zal de 

bodem gesaneerd worden.  

 

Resultaat 

 In de Raadsvergadering van 11 september 2006 heeft de Raad besloten om niet in te stemmen met het 

aangepaste bouwplan voor de MEAS-locatie. De door de raad vastgestelde randvoorwaarden – zoals behorend 

bij het gebied wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan – resulteerden na invulling van de 

projectontwikkelaar in een voor de raad te massaal plan. Het college heeft vervolgens de opdracht gekregen 

met een aangepast bouwplan te komen, dat past binnen de door de raad scherper te stellen randvoorwaarden. 

 In de Raadsvergadering van 24 september 2007 heeft de Raad besloten om in te stemmen met aangepaste 

randvoorwaarden voor de MEAS-locatie. Deze randvoorwaarden zijn tot stand gekomen na een intensief IBO-

traject met omwonenden. Uiteindelijk is een stedenbouwkundig plan gemaakt waar de gemeente en 

projectontwikkelaar zich in konden vinden. Het uiteindelijke plan omvat 60 appartementen, waarvan 18 in de 

sociale huursector.  

 Op 11 juli 2008 is de overeenkomst tussen gemeente en de projectontwikkelaar ondertekend.  

 Alle vergunningen zijn, na uitgebreide procedures, in 2011 onherroepelijk geworden. Ook de procedure voor 

het onttrekken aan de openbaarheid van de Ockenrode is inmiddels afgerond. 

 De panden op de locatie zijn door de ontwikkelaar gesloopt in 2011. 

 Na de sanering van het gebied is er in het voorjaar van 2012 begonnen met de bouwwerkzaamheden. 

 Het gebouw is door de ontwikkelaar in het 2
e
 kwartaal van 2014 opgeleverd. Er speelden nog enkele 

discussiepunten tussen gemeente en ontwikkelaar die uiteindelijk in het 1
e
 kwartaal 2015 zijn afgerond. 

 

Financiën 

Het project ‘Meas’ wordt afgesloten met een nadelig resultaat van -/- € 56.420,- (netto contante waarde 01-01-

2015). Ten opzichte van de GIG 2014 is dit een voordeel van € 12.385,-. Dit komt doordat de post onvoorzien kan 

vrijvallen ten gunste van het resultaat: 

+/+  €         12.385 Vrijval post onvoorzien.

+/+  €         12.385 Totaal mutaties

voordelig  


 Voor Meas was een voorziening getroffen. Aangezien het resultaat minder nadelig is geworden, is er een 

gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

 

Het resultaat komt ten laste van de algemene reserve bouw – en grondexploitaties (zie de vertrouwelijke bijlage 

2b). 

De grondexploitatie is te vinden in de vertrouwelijke bijlage 3. 


