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Ruimtelijke Ordening en Wonen

Vaststellen GREX zelfbouwlocatie Iepenlaan

Uw raad wordt voorgesteld:
1. de grondexploitatie voor de locatie Iepenlaan 35 vast te stellen;
2. de begroting te wijzigen conform bijgevoegd comptabiliteitsvoorstel met
nummer 216022;
3. de opgelegde geheimhouding van de grondexploitatie (en de toelichting
daarop) te bekrachtigen.

Samenvatting
Voor de locatie Iepenlaan 35 is in beeld gebracht welke acties ondernomen moeten
worden om de locatie geschikt te maken voor gronduitgifte, gericht op zelfbouw.
Daarnaast is uitgewerkt hoe de kavels aangeboden kunnen worden. Op basis
hiervan zijn de kosten en opbrengsten in beeld gebracht en in een vast te stellen
grondexploitatie opgenomen.
Uw raad wordt gevraagd de grondexploitatie van de zelfbouwlocatie Iepenlaan 35
vast te stellen en de begroting conform voorstel te wijzigen.
Wij hebben geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijgevoegde
grondexploitatie (inclusief de toelichting daarop). Wij zijn van mening dat
openbaarmaking van deze grondexploitatie (inclusief toelichting) de financiële,
economische en juridische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt,
aangezien hierin vertrouwelijke financiële gegevens zijn opgenomen.
Openbaarmaking van dit stuk weegt dan ook niet op tegen de benoemde belangen.
Gelet op de artikelen 25, tweede en derde lid en 55, eerste lid van de Gemeentewet
en artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur verzoeken wij uw raad de
geheimhouding van de grondexploitatie te bekrachtigen.

Inleiding
Op 16 juni 2015 (zaaknummer 1404774) heeft uw raad ingestemd met de start van
de planvoorbereiding voor de uitgifte van locatie Iepenlaan 35 voor zelfbouw. De
kosten en opbrengsten zijn inmiddels in beeld gebracht en in bijgevoegde vast te
stellen grondexploitatie opgenomen.

Doelstelling
Met de uitgifte van deze kavels worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
1. het verbeteren van de kwaliteit en het vergoten van de diversiteit van het
woningaanbod in Dordrecht;
2. naast maatschappelijk rendement ook financieel rendement realiseren, door
uitgifte van gemeentelijk grondbezit.

Argumenten
De locatie Iepenlaan 35 in Dubbeldam is geschikt voor particuliere zelfbouw van
(maximaal) drie vrijstaande woningen. Om deze woningbouw mogelijk te maken,
heeft uw raad op 15 juni 2016 (zaaknummer 1637768) het bestemmingsplan
" 2 e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan" vastgesteld.
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Na het slopen van het niet meer in gebruik zijnde gymnastieklokaal en het bouwrijp
maken, kan in totaal circa 2.350 m 2 gemeentegrond worden uitgegeven.
Omdat deze aan de rand van Dubbeldam gelegen locatie zich daar goed voor leent,
wordt een procedure voorbereid gericht op verkoop aan de hoogste bieder.

Kanttekeningen en risico's
Bij gebrek aan interesse en/of lage biedingen zou bij een biedprocedure sprake
kunnen zijn van lagere grondopbrengsten dan vooraf geraamd. Dit risico wordt
ingeperkt door bij de start van de biedprocedure voor elke kavel een minimum
grondprijs te vermelden. Een positief risico is dat veel interesse kan leiden tot
hogere grondprijzen.
Kosten en dekking
Het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitatie bedraagt C 613.000,positief op contante waarde per 1 januari 2016. De te maken kosten voor sloop,
bouwrijp maken en uitgifte worden gedekt uit de opbrengsten van de
grondverkoop.

Duurzaamheid
In de toelichting van het 13 juni 2016 vastgestelde bestemmingsplan is aandacht
besteed aan het aspect duurzaamheid.

Communicatie en inclusief beleid
Er is een inloopbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd in maart 2016.
In het kader van de procedure voor het bestemmingsplan " 2 e herziening
Dubbeldam, locatie Iepenlaan" is op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd.
De communicatie over de locatie Iepenlaan, inclusief alle aspecten waar
geïnteresseerden rekening mee moeten houden, vindt voornamelijk plaats via de
website www.dordtseruimte.nl.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na vaststelling van de grondexploitatie Iepenlaan 35 wordt het voor
geïnteresseerden opgestelde kavelpaspoort Iepenlaan, Dubbeldam (concept d.d.
juli 2016) definitief gemaakt en start in het vierde kwartaal van 2016 een
biedprocedure. Degene die het hoogste bod heeft uitgebracht krijgt de mogelijkheid
een optie te nemen om in 2017 een koopovereenkomst te sluiten en
omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw van een vrijstaande woning.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- Grondexploitatie Iepenlaan (GEHEIM);
- Toelichting Grondexploitatie 2016 (GEHEIm);
- begrotingswijziging (comptabiliteitsvoorstel).

Het college van Burgemeester en Wethouders
ce loco-secretaris
de burgerteester

H. Kranendomir- - - -
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