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Aanleiding en Inleiding  
Nar aanleiding van de gestarte verkoop van een 21 bouwkavels in Dirskhorn-Zuid door H3 landelijk 
vastgoed op basis van het uitwerkingsplan “Oosterdijk te Dirkhorn” Ruimte voor Ruimte heeft D66 op 
15 april 2020 een aantal vragen gesteld.  
Die vragen zijn bij brief van 12 mei 2020 beantwoord. Onze dank daarvoor. In de raadsvergadering 
van 30 juni 2020 is de brief geagendeerd. D66 heeft aangegeven op de beantwoording verder te 
reageren.   
 
Het gaat om twee aspecten te weten: 

1. het niet ten volle benutten van de harde plancapaciteit van 30 woningen volgens het vigerende 
bestemmingsplan Dirkshorn (vastgesteld 25 oktober 2012/onherroepelijk 5 juni 2013) in het 
uitwerkingsplan op de percelen kadastraal bekend als Harenkarspel sectie I nrs. 2240 en 
2241; 

2. de planvorming in 21 vrije sectorkavels in een tijd van schaarste en de verkoopprijzen van die 
kavels. In onze brief van 15 april hebben wij met verbazing de bruto-opbrengst als totaal 
geschat op € 4,5 miljoen (exclusief BTW). 

 
Inmiddels hebben wij kennis kunnen nemen van de anterieure overeenkomst met allonge en de 
exploitatieopzet Ruimte voor Ruimte van initiatiefnemer C.J. Ruijter, Moorsmeerweg 32 en zijn 
adviseur H3 landelijk vastgoed bv, een exploitatieopzet die constateren we door de gemeente is 
omarmd.  
D66 heeft om die stukken gevraagd om na te gaan hoe die exploitatieopzet op hoofdlijnen in elkaar 
steekt. Waarom laat de gemeente de realisatie van 9 woningen volgens de harde plancapaciteit 
onbenut? Is het vermoeden juist dat de kavels voor hogere prijzen worden aangeboden dan die volgen 
uit de exploitatieopzet?  
 
D66 stelt vast dat haar verbazing over de verkoopprijzen van de 21 bouwkavels niet onterecht was.  
De opbrengst voor initiatiefnemer(s) is circa 45 x de uitkomst van de opzet van H3 landelijk vastgoed, 
de opzet waarover door de gemeente met de provincie overleg is gevoerd (bijna € 1,4 miljoen). 
  
Het formulier exploitatieopzet Ruimte voor Ruimte  
van H3 landelijk vastgoed bv als onderdeel van de anterieure overeenkomst.  
Het formulier kent een aantal parameters te verdelen in drie aspecten: de opbrengsten, de 
stichtingskosten van de woningen en de kosten.  
De berekeningsopzet is zodanig dat het uitgangspunt is de marktwaarde van een bouwkavel met 
woning v.o.n., een marktwaarde die van de beëdigd taxateur vanuit zijn beroepscode een integere 
invulling naar beste kunnen vraagt.   
Hetzelfde wordt gevraagd van de taxateur voor de stichtingskosten van de woning die bestaat uit de 
bouwkosten (kosten aannemer) en bijkomende kosten (architect, constructeur  e.d).  
Die stichtingskosten zijn afhankelijk van de grootte van de woning, volume en BVO). Normaliter 
worden verschillende types woningen naar vorm, inhoud en BVO opgenomen.  
 
Het verschil tussen marktwaarde en stichtingskosten is de (residuele) grondwaarde, waarmee H3 
landelijk vastgoed bv de verkoop in zou moeten gaan. De berekende grondquote is een indicatie van 
de haalbaarheid.  
Hoge stichtingskosten doen de residuele grondwaarde dalen. Hiervoor hanteert H3 landelijk vastgoed 
bv. één type woning met een BVO van 200 m². Dat terwijl de verkaveling een gevarieerd woningtype 

 



laat zien. Het gevolg daarvan en kennelijk het doel is om de residuele grondwaarde laag te houden 
zodat daarmee het aantal noodzakelijke compensatiewoningen groter wordt. 
 
Met het resultaat van kosten en opbrengsten kom je tot de staart, door H3 landelijk vastgoed bv 
berekend op een bedrag van € 30.819,--, een bedrag dat binnen het toegestane maximale 
winstpercentage van 5 % blijft.  
Het is een kwestie van invullen op een voorgeprogrammeerd spreadsheetblad van de provincie.  
De ingeleverde opzet toont in eerste oogopslag niet vreemd. De grondquote ligt rond de 30 %.  
Toch toonden een aantal zaken merkwaardig. Dat nodigde D66 uit tot een aantal vergelijkingen binnen 
die exploitatieopzet. De tabellen in dit stuk zijn daar een gevolg van.  
 
In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de werkelijke verkoopprijzen van de kavels 
en die volgens de exploitatieopzet Ruimte voor Ruimte. Wat valt op?  
H3 landelijk vastgoed  bv biedt namens initiatiefnemer de kavels aan voor een prijs die globaal een 
optelling blijkt te zijn van de post “bijkomende kosten” en de “grondwaarde” volgens de 
exploitatieopzet. 
 
H3 landelijk vastgoed geeft  met de gehanteerde verkoopprijzen feitelijk aan dat de werkelijke 
marktwaarde van de grond veel hoger is dan de grondwaarde uit de exploitatieopzet.  
 

 
Opmerkingen bij tabel 

In de tabel Bouwkavels Dirkshorn zuid is en aantal rijen gekleurd. Die prijzen ontbraken aan onze 
gegevens omdat die bouwkavels al verkocht waren. De verkoopprijs is zo goed mogelijk berekend.  
De post van € 373.876 achter “kosten von” compenseert een en ander en is anderzijds een zekere marge 
voor de berekende kavelprijzen in de 3e kolom ”prijs in € von incl BTW”.    
De kavelnummers in kolom 1 komen niet overeen met die in 5e kolom om reden van een andere 
nummering in de stukken waaruit de gegevens zijn gehaald. Voor het resultaat maakt het niet uit. 
 

H3 landelijk vastgoed bv maakt,zo kan de conclusie zijn, de bedragen van de “bijkomende kosten” van 
€ 63.000 per woning uit de stichtingskosten feitelijk en oneigenlijk een kolom met de titel “bijkomende 
opbrengsten” per woning. 
De provincie heeft bevestigd dat de bijkomende kosten van 30 % gerekend moeten worden tot de 
stichtingskosten (bouw- en bijkomende kosten) van de woning en niet tot de grondwaarde. Het volgt 
ook uit het formulier exploitatieopzet. 
 



De koper van de bouwkavel krijgt daarmee - volgens deze opzet - bij de ontwikkeling van zijn woning 
die bijkomende kosten nogmaals voor de kiezen. Als hij tenminste een architect inschakelt voor het 
naar eigen inzichten laten ontwerpen van een woning. De praktijk is dat er gekozen wordt en in feite 
gekozen moet worden voor zekerheid in de bouwkosten door te kiezen voor een cataloguswoning met 
een vaste prijs. De bouwmarkt is daar zo blijkt uit de vele catalogi op ingesprongen.  
Een hypotheek krijgen van de bank is bij de doelgroep die al stappen in hun wooncarrière hebben 
gezet en daardoor veel eigen geld meeneemt.  
 
Zoals hiervoor is aangegeven leiden aangehouden lagere grondwaarden tot een toename van het 
aantal woningen voor compensatie. Dat zouden er met de bij verkoop aangehouden grondwaarden 
zeker 4-6 minder zijn geweest.  
  
D66 is geschrokken en eigenlijk ook niet verbaast. Al bij vorige Ruimte voor Ruimte dossiers heeft D66 
gemeld dat er steeds een feitelijk verschil is tussen de grondwaarde volgens de exploitatieopzet en de 
verkoopprijs. Als eerste is dat geweest bij De Groet, een dossier waarbij de makelaarstak van het LTO 
betrokken was. Bij de locatie Burgerbrug zal het niet anders geweest zijn gelet op het grote aantal vrije 
sectorkavels als compensatie.  
 
In dit dossier wringt het omdat niet ten volle de harde capaciteit van de locatie is benut en er van een 
woningdifferentiatie naar prijs en type geen sprake is en dat had wel gekund. Er is een exploitatieopzet 
mogelijk voor 30 woningen met in de staart een winstpercentage van onder de 5 %. Een andere optie 
was geweest de locatie te gebruiken voor een 3e saneringslocatie.  
 
De provincie kan tegen dat aantal (30) geen bezwaar hebben. Het bestemmingsplan staat dat aantal 
immers toe. Bij navraag bij de provincie wordt bevestigd dat het bestemmingsplan leidend is bij die 
beoordeling.  
 
Een klemmende vraag is welke rol de gemeente in deze casus heeft vertolkt. Is zij slechts een 
doorgeefluik geweest van de aangeboden stukken en is de anterieure overeenkomst niet meer 
geweest dan een overeenkomst op de “wens” van initiatiefnemer?  
Bij een globale beschouwing van de exploitatieopzet hadden toch een aantal zaken moeten opvallen 
en tot actie moeten leiden. Het ontbreken van enige differentiatie naar BVO van de woningen bij grote 
verschillen in kaveloppervlak en de kolom von prijs excl. BTW uit de exploitatieopzet. Onderstaande 
tabel maakt duidelijk dat er iets mis is met die exploitatieopzet in het licht van verkopen van Ruimte 
voor Ruimtekavels aan de Sportlaan en Kalverdijk voor € 300,-- per m², kavels direct aan de openbare 
weg gelegen.  
 

 
 



Tot voor kort is  door H3 landelijk vastgoed bv uitsluitend geadverteerd met de verkoop van kavels. 
Pas recent zien we op funda.nl voor een aantal onverkochte kavels een aanbod inclusief woning in 
verschillende types voor prijzen v.o.n.. Dat sluit meer aan op de exploitatieopzet Ruimte voor Ruimte. 
Er worden echter geen woningen aangeboden met het BVO (200 m²) en de inhoud volgens de 
exploitatieopzet.  De aangeboden woningen in een type Postelein (kavel 2), Pastinaak (kavels 16/19), 
Palmkool (kavels 1/14)  zijn typisch cataloguswoningen. Als de verkoopprijs von verminderd wordt met 
de grondwaarde uit bovenstaande tabel (kolom 3) dan zijn de bouwkosten voor die woningen reëel te 
noemen. In zoverre wordt daarmee voorgaande conclusie bevestigd.  

 
 
In bovenstaande tabel is gekeken of het binnen de getaxeerde marktwaarde het mogelijk is de woning 
Palmkool, Pastinaak of Postelein na aftrek van de kavelprijs von er genoeg overblijft om die woning te 
realiseren. Dat kan met die kleinere woning uit een catalogus.   
 
D66 heeft met een beetje “boerenverstand” naar het formulier exploitatieopzet van initiatiefnemer C.J. 
Ruijter en H3 landelijk vastgoed bv gekeken en zeker niet alle cijfers tegen het licht gehouden. 
Daarvoor ontbreekt ons de expertise. Uit de vergelijking zoals gedaan in de tabellen kwam bij ons toch 
de gedachte op van “het kannie waar zijn”.   
Het gevolg is een aantal vragen:  
 
Vragen 

1. Is het college het met ons eens dat initiatiefnemer/H3 landelijk vastgoed bv een misleidend 
formulier exploitatieopzet hebben ingediend met een beeld dat volstrekt niet overeenkomt met 
wat feitelijk wordt aangeboden? 

2. Is het college benaderd met dat feitelijk gewijzigde aanbod en als dat gebeurt is: heeft het 
college daarmee ingestemd en zo ja op welke gronden? 

3. Waarom heeft het college ingestemd met een ontwikkeling van slechts 21 woningen terwijl de 
harde capaciteit van de locatie 30 woningen is?  

4. Heeft het college überhaupt enig onderzoek gedaan of overleg gevoerd om te komen tot die 
30 woningen, bijvoorbeeld door middel van een woningdifferentiatie naar prijs en type binnen 
het maximale winstpercentage van 5 %. 

5. Heeft het college “de wens van initiatiefnemer” zoals beschreven in anterieure overeenkomst 
gezien als een “vraaggestuurde” ontwikkeling? Het aantal sluit immers aan bij de wens? 

6. Waarom heeft het college de exploitatieopzet RvR van initiatiefnemer en opgesteld door H3 
landelijk vastgoed klakkeloos als basis genomen voor het overleg met de provincie? 

7. Moet het formulier exploitatieopzet Ruimte voor Ruimte niet gezien worden als onderdeel van 



de anterieure overeenkomst en zo niet waarom niet?  
8. Moet initiatiefnemer dan niet gehouden worden aan de grondwaarden van de kavels zoals die 

zijn opgenomen in die overeenkomst en moet dat als hij dat niet doet niet gezien worden als 
strijdig met de anterieure overeenkomst, contractbreuk in feite? 

9. Welke sancties zijn er in dat geval mogelijk naar initiatiefnemer en als er sancties mogelijk zijn: 
is het college dan bereid die te nemen?  

10. Het wijzigingsplan is vastgesteld, een andere verkaveling is niet mogelijk. Maar kan van 
initiatiefnemer geëist  worden of tenminste worden gevraagd van de overwinst van circa € 1,3 
miljoen een deel over te dragen aan de gemeente zodat die ingezet kan worden op een ander 
locatie waardoor op die locatie (meer) sociale woningbouw mogelijk wordt?  

11. Kan het college instemmen met de conclusie van D66 dat het college in deze casus tekort is 
geschoten in de uitvoering van de haar toegekende en toekomende taak? 
 

 
 
Anterieure overeekomst en Allonge 
In de allonge wordt nader overeengekomen dat initiatiefnemer de bestaande opstallen met 
uitzondering van de woning op Moorsmeer 32 Warmenhuizen sloopt en dat die woning een reguliere 
woonbestemming ofwel de bestemming “wonen” moet krijgen.  
De agrarische bedrijfsvoering van initiatiefnemer wordt voortgezet op Moorsmeer 29A te 
Warmenhuizen. Op die locatie is volgens het wijzigingsplan de bouw van een bedrijfswoning niet 
mogelijk!  
 
Bij onze vragen van april 2020 hebben wij een kaartje getoond van Moorsmeer 32 waar op de plaats 
van de te saneren stallen een tweetal extra woningen stonden ingetekend.  
Het bestemmen van de huidige bedrijfswoning tot “wonen” en de beperking van het wijzigingsplan 
Moorsmeer 29A voor een bedrijfswoning is planologisch gezien vreemd en leidt tot de volgende 
vragen: 

1. welk besluit gaat het college nemen c.q. aan de raad voorstellen op een verzoek van 
initiatiefnemer voor de bouw van een bedrijfswoning op de locatie Moorsmeer 29A? 

2. is de conclusie juist dat als aan dat verzoek meegewerkt wordt initiatiefnemer daarmee een 
aanzienlijk financieel voordeel heeft en dat dat voordeel eigenlijk meegenomen had moeten 
worden bij de compensatieregeling Ruimte voor Ruimte Dirkshorn zuid? 

3. kan worden afgezien van het leggen van de bestemming “wonen” op de locatie Moorsmeer 32 
zodat met een ruimtelijke koppeling van die locaties in feite de agrarische bedrijfswoning op 
Moorsmeer 32 blijft, een situatie waarvan nu ook al sprake is? 

4. kan het college bevestigen dat er geen twee extra woningen op de locatie Moorsmeer 32 
worden gebouwd? 

 
 

 

Antwoorden 

 
 
 


