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Onderwerp: Vaststelling Startnotitie herstructurering woningen centrum 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor: 
 De Startnotitie herstructurering woningen centrum conform bijgaand concept vast te stellen. 
 De motie inzake herstructurering woningen centrum (nr. 2012-99) als afgedaan te 

beschouwen. 
 
2. Aanleiding 
Woonvisie is gestart met de voorbereidingen voor de herstructurering van de woningen in het 
centrum. Globaal gaat het om het gebied tussen de Koninginneweg en de Rotterdamseweg. In 
twee fasen worden de bestaande en verouderde 425 huurwoningen gesloopt. Binnen het huidige 
stratenpatroon wordt ongeveer hetzelfde aantal woningen teruggebouwd. Aangezien de 
voorgenomen ontwikkeling niet past binnen het bestemmingsplan en ook de openbare ruimte 
opnieuw wordt ingericht, is de gemeente nauw betrokken bij de ontwikkeling. 
 
In de evaluatie van de herstructurering Slikkerveer Zuidoost en in de prestatieafspraken tussen 
Woonvisie en de gemeente (5 maart 2012) is expliciet aangegeven dat na een (informele) 
afstemming met Woonvisie de kaders voor het project in een startnotitie worden vastgelegd.  
 
Hierbij geldt een rolverdeling waarin Woonvisie de plannen voor de herstructurering maakt en 
uitvoert. De gemeente stelt de (ruimtelijke) kaders op. Gelet op de gedeelde belangen is de 
startnotitie in overleg met Woonvisie opgesteld. Deze werkwijze sluit aan bij de bevindingen uit de 
evaluatie van de herstructurering Slikkerveer Zuidoost. 
 
U bent door ons per brief van 21 mei 2012 op de hoogte gebracht van het voornemen van 
Woonvisie voor deze herstructurering. In deze brief is aangegeven dat het college een startnotitie 
zal opstellen en deze ter behandeling aan uw raad zal aanbieden. Met dit voorstel en bijgevoegde 
startnotitie wordt hier invulling aan gegeven. Ten opzichte van de brief uit mei 2012 is het 
projectgebied uitgebreid met de woningen aan de Koninginneweg. 
 
Tevens heeft u een motie ingediend ten aanzien van deze herstructurering: de motie inzake 
herstructurering woningen centrum (nr. 2012-99). Met onze brief van 22 november 2012 
(RU12/07850-dir) hebben wij aangegeven op welke wijze wij de motie willen afhandelen. Met dit 
raadsvoorstel en bijgevoegde startnotitie kan deze motie worden afgedaan. 
 
3. Aspecten 
De herstructurering van de bestaande verouderde woningen in het centrumgebied is nodig voor het 
op peil houden van kwalitatief goede (sociale) woningen en past binnen de Woningbouwstrategie 
en het Werkboek Woningbouw. 
 
Gelet op de complexiteit van het project is het van belang vooraf het hoe en waarom van de 
herstructurering in beeld te brengen. Dit sluit aan bij de bevindingen uit de evaluatie van de 
herstructurering van Slikkerveer Zuidoost. 
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Met het vastleggen van de globale kaders van het project door uw raad kunnen wij samen met 
Woonvisie de plannen verder uitwerken.  
 
Afronding motie 
Het onderwerp van de herstructurering staat op de agenda van het bestuurlijk overleg tussen 
Woonvisie en de gemeente.  
Uw raad wordt minimaal vier maal per jaar op de hoogte gehouden van de stand van zaken via de 
commissie Samen wonen.  
 
Woonvisie is op dit moment bezig met het opstellen van een sociaal plan voor bewoners van de 
eerste fase. Hierin worden mogelijkheden voor terugkeer, verhuiskostenvergoeding, 
huurgewenning en inspraak vastgelegd. Dit sociale plan wordt in overleg met een afvaardiging van 
de bewoners opgesteld. Naar verwachting is dit plan medio december 2012 gereed. Zodra dit plan 
gereed is, stellen wij u hiervan op de hoogte.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Indien u instemt met de startnotitie kunnen de plannen verder worden uitgewerkt door ons en 
Woonvisie.  
 
Aan ons zal gevraagd worden een vergunning te verlenen die tijdelijke verhuur van woningen 
mogelijk maakt. Hiermee ontstaat de mogelijkheid voor Woonvisie om de woningen tijdelijk (tot de 
sloop van de woningen) te verhuren. Op basis van een door Woonvisie op te stellen 
stedenbouwkundige visie zal de gemeente een nieuw bestemmingsplan voorbereiden. Naar 
verwachting zal dit bestemmingsplan in de loop van 2014 ter vaststelling aan uw raad worden 
voorgelegd. Hierna zal per deelgebied verdere uitwerking plaatsvinden. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
In het kader van de prestatieafspraken met Woonvisie zijn afspraken gemaakt over de 
kostenverdeling bij herstructureringsprojecten. Vertaald naar dit specifieke project betekent dit dat 
de gemeente in principe niet zal bijdragen aan de kosten die het gevolg zijn van de voorgestane 
ontwikkeling/ herstructurering.  
 
De bijdrage van de gemeente beperkt zich in eerste instantie tot het aanwenden van de 
reserveringsgelden voor vervanging van riolering en de inrichting van de openbare ruimte.  
 
In overleg met Woonvisie wordt een anterieure overeenkomst opgesteld waarin afspraken worden 
gemaakt over de kosten. Hierin zullen, naast bovengenoemde kosten onder andere de te verhalen 
plankosten, kosten voor ambtelijke inzet e.d. worden opgenomen.  De exacte kostenraming zal op 
een later tijdstip, mede op basis van de afspraken uit de anterieure overeenkomst, worden 
bepaald. 
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