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Voorgesteld besluit

1. Het college van burgemeester en wethouders opdracht geven om de
planontwikkeling van de locatie Gezondheidspark Middenzone voor te bereiden;
2. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 317 K, te dekken uit
toekomstige opbrengsten van gronduitgifte en de kosten te activeren
(Immateriële vaste activa, IVA).
Samenvatting

Geruime tijd is gewerkt aan een commerciële invulling van de Middenzone van het
gezondheidspark maar als gevolg van verslechterde marktomstandigheden heeft deze
invulling geen gestalte gekregen. Op 17 februari 2015 heeft uw raad besloten de
ontwikkeling van de Middenzone te beëindigen. Zie raadsbesluit 1328085.
Inmiddels is er sprake van een kentering in de markt en begint er zicht te ontstaan
op het beëindigen van de contractuele relatie met het Albert Schweitzer ziekenhuis
(ASZ); met Multi Vastgoed is hierover reeds in een eerder stadium overeenstemming
bereikt.
Dit betekent dat, actiever dan voorheen, gezocht kan worden naar nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden voor de Middenzone. Vanuit de markt en de
gemeentelijke ambitie lijkt het voor de hand liggend om hierbij vooral in te zetten op
een woningbouwontwikkeling.
Op korte termijn zal worden gestart met de voorbereiding van dit
ontwikkelingsproces, hiervoor is een voorbereidingskrediet nodig .
Het voorbereidende proces moet begin 2018 kunnen worden afgerond. Het hieraan
verbonden voorbereidingskrediet bedraagt in totaal € 317.000,-.
Inleiding

In een samenwerkingsverband tussen gemeente, ASZ en enkele marktpartijen is in
2005 gestart met de planontwikkeling voor het Gezondheidspark. Deze
planontwikkeling heeft geresulteerd in een gezondheids- en sportboulevard. De
Middenzone vormt de verbinding tussen beide delen. Hier was een esplanade gepland
met een fors commercieel programma. De ontwikkeling van de Middenzone is tot op
heden niet tot stand gekomen. Met name de economische situatie van de afgelopen
jaren was daar debet aan. Daarnaast zijn marktpartijen afgehaakt door de op
rijksniveau voorgestane scheiding tussen wonen en zorg, maar ook het provinciaal
beleid om detailhandel uitsluitend te accommoderen in de bestaande winkelgebieden
heeft er toe geleid dat de ontwikkeling stil is komen te liggen.
Het gevolg was dat de grondexploitatie voor de Middenzone is afgesloten en het
ontstane verlies door de gemeente is afgeboekt. Met het ASZ werd tot voor kort nog
steeds gesproken over zowel het beëindigen van de contractuele relatie als het
financieel verrekenen van de, van de kant van de gemeente gedane
(voor)investeringen. In onze raadsinformatiebrief d.d. 6 februari 2018 is op dit proces
en het (voorlopige) resultaat hiervan nader ingegaan.
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Samenvattend is de verwachting dat binnen afzienbare termijn de contracten met het
ASZ kunnen worden ontbonden; de discussie rond de financiën wordt ingebed in de
toekomstige onderhandelingen die met het ASZ zullen worden gevoerd met
betrekking tot de toekomstige (bouwplan)ontwikkelingen op de Middenzone van het
Gezondheidspark en Amstelwijck.
De hiervoor geschetste ontwikkelingen maken dat er actief kan worden nagedacht
over de ontwikkeling van de Middenzone en het, uiteindelijk, definitief afronden van
de ontwikkeling van het Gezondheidspark. Gelet op de groeiende marktvraag naar
woningen en de ambitie van Dordrecht en de Drechtsteden, lijkt het voor de hand
liggend om hierbij aansluiting te zoeken bij de inhoud van de Groeistrategie voor de
Drechtsteden. Deze Groeistrategie heeft nog geen verdere uitwerking gekregen; wel
is door ons college een aantal locaties geïnventariseerd waar op afzienbare termijn
een actieve ontwikkeling op gang kan worden gebracht. Eén van deze locaties is de
Middenzone van het Gezondheidspark.
Doelstelling

Het groeiende macro economisch perspectief maakt dat de ontwikkeling van de
Middenzone voortvarend moet worden opgepakt. In het kader hiervan dient een
zestal producten tot stand te worden gebracht. Hierbij gaat het achtereenvolgens
om:
- Een stedenbouwkundig plan.
- Een beeldkwaliteitsplan.
- Het programma.
- Een grond- en parkeerexploitatie (GREX en PEX).
- Een gronduitgiftestrategie.
- Een voorontwerp bestemmingsplan.
Voor wat betreft de planning is het uitgangspunt dat deze producten eind le kwartaal
2018 gereed zijn en ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Deze planning is
op zich ambitieus, maar is haalbaar. Dit vooral omdat in februari 2015 door de
gemeenteraad is besloten onderzoek te doen naar de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden van de Middenzone, waardoor al veel voorwerk en
verkenning is gedaan. Dit traject is destijds niet volledig afgerond, wel is naar
aanleiding hiervan de basis voor het stedenbouwkundig plan al behoorlijk verkend en
is het voorontwerp bestemmingsplan al voor een behoorlijk deel gereed.
In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is tevens het voornemen om de
verkeersstructuur binnen het gezondheidspark te optimaliseren, het parkeren
adequaat te organiseren en de verblijfskwaliteit substantieel te verbeteren. Gelet op
de snelheid van het toekomstige ontwikkelingsproces, zal het onderhoud van het
huidige parkeerterrein tot een minimum worden beperkt. Voor dit onderhoud, in
samenhang met een gedeeltelijke herinrichting, was op basis van de bestuurlijke
besluitvorming van 2015 € 1,5 miljoen gereserveerd. Tot hiertoe heeft echter geen
grootschalig onderhoud plaats gevonden.
Uitgangspunt is nog steeds om de Middenzone op een hoog en passend
kwaliteitsniveau tot ontwikkeling te brengen. Hierbij gaat het voor een substantieel
deel over wonen, maar ook wordt gedacht aan andersoortige functies die aansluiten
bij de functies zorg en sport. Een essentieel onderdeel vormt als vanzelf ook het
(sport)parkeren. Hierbij zal ook worden onderzocht in hoeverre er keuzes kunnen
worden gemaakt tussen het door de overheid dan wel door de markt gestuurd
parkeren en de tariefstelling.
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Voorts zullen kwaliteitscondities ten behoeve van het wonen worden ontwikkeld en
zal in de toekomst zorg gedragen moeten worden voor een heldere en adequate
infrastructuur.
Argumenten

Binnen het totaal van het Gezondheidspark lijdt het geen twijfel dat de Middenzone
wacht op een kwalitatief verantwoorde en functioneel ondersteunende ontwikkeling.
Reeds te lang wordt het middengebied gedomineerd door parkeren en een weinig
adequate infrastructuur. Nu de contractuele verbinding met het ASZ naar
verwachting kan worden beëindigd en binnen het kader van de Groeistrategie
inmiddels wordt uitgegaan van een substantieel binnenstedelijk woonprogramma,
liggen hier zondermeer mogelijkheden om een deel van deze ambitie gestalte te
geven. Hiertoe zal wel het nodige moeten worden gedaan aan het kwalitatief
versterken van het vestigingsklimaat. Voorts biedt deze ontwikkeling de mogelijkheid
om weer enige financiële opbrengst te genereren, waarmee eerder afgeboekte
verliezen gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd.
Kanttekeningen en risico's

Is hiervoor niet van toepassing.
Kosten en dekking

De kosten bedragen in totaal € 317.000,-. Deze kosten bestaan voor € 220.000,- aan
voorbereidings- en ontwikkelingskosten van de Middenzone; de resterende
€ 97.000,- zijn bestemd voor beheer en de juridische afhechting met het ASZ. De
kosten worden conform BBV regelgeving geactiveerd en zullen in een nieuw te
openen grondexploitatie voor de Middenzone worden meegenomen en worden gedekt
uit toekomstige grondopbrengsten.
Met besluit 1977375 heeft u bij de voorlopige prognose hiervoor al € 150.000,beschikbaar gesteld voor de jaarschijf 2017; voor het jaar 2018 wordt nu nog een
bedrag van € 167.000,- gevraagd. Dit bedrag zal bij de definitieve prognose 2018
van het grondbedrijf in de begroting worden verwerkt.
Duurzaamheid

Is hiervoor niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

De communicatie zal zich deze voorbereidingsfase beperken tot de direct
betrokkenen binnen het Gezondheidspark.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De hiervoor genoemde producten zullen uiterlijk le kwartaal 2018 gereed zijn.
Bijlagen

- ontwerp besluit.
Het college van Burgemeester en
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