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Begrotingsprogramma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Betreft

Grondexploitatie zelfbouwlocatie Grote Hondring 20

Voorgesteld besluit

1. De grondexploitatie betreffende de locatie Grote Hondring 20 vast te stellen;
2. de met dit voorstel corresponderende begrotingswijziging met nummer
BWN 218013 vast te stellen en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen.
Tevens wordt verzocht de opgelegde geheimhouding van de bij dit raadsvoordstel
gevoegde grondexploitatie Grote Hondring 20 en de daarbij behorende bijlage
"Toelichting grondexploitatie Grote Hondring 20" te bekrachtigen.
Samenvatting

Wij stellen uw raad voor het perceel aan de Grote Hondring 20 in exploitatie te
nemen.
Door middel van het openen van een grondexploitatie kunnen de kosten van het
bouw- en woonrijp maken van de locatie geactiveerd worden. De opstallen zijn in
2017 gesloopt. De verkoop start nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is. Naar
verwachting kunnen de eerste zelfbouwers medio 2019 starten met de bouw van hun
woning. De te maken gemeentelijke kosten worden gedekt door de toekomstig te
realiseren grondopbrengsten.
Wij hebben geheimhouding opgelegd ten aanzien van 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

De locatie Grote Hondring is voor herontwikkeling vrijgekomen en door ons geschikt
bevonden voor particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw). Op het terrein kunnen
12 woningen gerealiseerd worden in het (middel)dure segment.
Inmiddels hebben zich ruim 40 geïnteresseerden voor deze locatie aangemeld als
potentiële koper. Wij zijn dan ook positief gestemd over een snelle verkoop.
Gelijktijdig met dit voorstel wordt uw raad een voorstel voorgelegd om een
herziening van het van het bestemmingsplan Sterrenburg vast te stellen.
Na het vaststellen van het bestemmingsplan kan naar verwachting in het tweede
kwartaal gestart worden met de procedure gericht op de verkoop van de kavels.
Doelstelling

De ambitie van de gemeente is om op deze locatie extra kwaliteit toe te voegen en
de marktvraag te bedienen met het aanbod van een aantal zelfbouwkavels in
Sterrenburg, in het (middel)dure segment.
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Argumenten

Argumenten voor zelfbouw:
- er is grote interesse in deze kavels in dit (middel)dure segment;
- op dit moment is er in Sterrenburg geen vergelijkbaar aanbod;
- deze combinatie van rij- en vrijstaande woningen maakt doorstroming in de wijk
mogelijk;
- de toevoeging van deze wooncategorie past binnen de "Woonvisie 2017-2031"
Kanttekeningen en risico's

Risico's bij zelfbouw:
- de verkoop van de zelfbouwkavels zou langer kunnen duren dan nu wordt
voorzien;
- het nieuwe bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk van kracht.
Kosten en dekking

Het geprognosticeerde resultaat van de grondexploitatie bedraagt € 0,92 miljoen
positief op contante waarde per 1 januari 2018. De kosten voor sloop, bouwrijp
maken en uitgifte van gemeentegrond worden gedekt uit de opbrengsten van de
grondverkoop. De grondexploitatie heeft een verwachte looptijd tot en met 2020.
Voor de ontwikkeling van deze locatie is een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij de
risico's zijn voorzien van beheersmaatregelen. Het risicoprofiel is meegenomen in de
vermogenspositie en het weerstandsvermogen van het grondbedrijf.
Duurzaamheid

Bij het zelfbouwen is er aandacht voor duurzaamheid. Dit aspect wordt meegenomen
in het kavelpaspoort en bij de toetsing van aanvragen om omgevingsvergunning
krijgt dit aspect de aandacht. De 12 zelfbouwwoningen dienen te worden aangesloten
op het Warmtenet Dordrecht.
Communicatie en inclusief beleid

De omwonenden van deze locatie zijn regelmatig geïnformeerd over de stand van
zaken. Sinds de eerste presentatie van de schetsverkaveling voor de 12 kavels in het
zelfbouwcafé van 6 oktober 2016 zijn de omwonenden ook uitgenodigd voor de
zelfbouwcafés. Daarnaast is (en wordt) op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd in
het kader van de bestemmingspianherziening.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Naar verwachting start de verkoop in het tweede kwartaal van 2018. Met de
doorlooptijden van zelfbouw zou medio 2019 gestart kunnen worden met het bouwen
van de woningen. Naar verwachting wordt de grondexploitatie eind 2020 afgesloten,
nadat de laatste werkzaamheden zijn verricht.
Bijlagen

-

ontwerp besluit bekrachtiging geheimhouding;
ontwerp besluit;
grondexploitatie Grote Hondring 20, inclusief toelichting (geheim);
begrotingswijziging met nummer BWN 2018013.

M. van Brouwershaven
//'
A.W\Kolff,
loco-gemeentesecretaris/x
burgemeester
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