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Grondexploitatie Regioplein

Publiekssamenvatting
Er is al geruime tijd sprake van beoogde herontwikkeling van de locatie Regioplein - Sportlaan: de 
locatie van voormalig bibliotheek en huidig wijkcentrum ‘de Groene Schakel'. Vanwege het 
faillissement van de ontwikkelaar in 2013 is de beoogde ontwikkeling van een 
appartementencomplex toen niet doorgegaan. De locatie is vervolgens in beeld gekomen voor de 
ontwikkeling van sociale huurwoningen. In december 2018 is door de gemeente en Wooncompagnie 
een anterieure overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van 47 sociale huurappartementen. 
Hierin is vastgelegd dat de gemeente de grondexploitatie voor haar rekening neemt. De raad dient 
de grondexploitatie vast te stellen.

Gevraagde besluit
In te stemmen met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex ‘Regioplein' inclusief 
grondexploitatiebegroting conform de bij dit besluit behorende bijlage.

Aanleiding
Er wordt een herontwikkeling van de locatie Regioplein - Sportlaan voorgesteld. De locatie was ooit 
gekoppeld aan de realisatie van cultuurhuis Markt 18 en het Regius college. De bibliotheek, die 
gevestigd was aan het Regioplein is inmiddels ondergebracht op de locatie Markt 18. Op dit moment 
is wijkvereniging Groeneweg nog in het pand gevestigd maar wordt ten behoeve van verplaatsing 
gewerkt aan nieuwbouw op de locatie van basisschool De Rank.

De gemeente en Wooncompagnie hebben Prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot de 
ontwikkeling van sociale huurwoningen in de gemeente Schagen. Gemeente en Wooncompagnie 
hebben de afgelopen periode voor het Regioplein gezamenlijk een stedenbouwkundig schetsplan 
opgesteld en zijn gekomen tot afspraken voor de uitvoering van het project. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in een anterieure overeenkomst, tevens zijnde koopovereenkomst.

Het project omvat de ontwikkeling van 47 sociale huurappartementen voor 1- en 2- persoons 
huishoudens en herinrichting van de openbare ruimte inclusief aanleg van voldoende 
parkeerplaatsen. De gemeente zal de grondexploitatie (bijlage 1) voor eigen rekening en risico 
uitvoeren. De Wooncompagnie zal de bouwkavel van de gemeente aankopen en neemt vervolgens 
de opstalontwikkeling voor haar rekening.

De ontwikkeling past binnen het bestaande bestemmingsplan. Er zal nog wel een 
omgevingsvergunningsprocedure moeten worden doorlopen. Dit betreft een reguliere vergunning in 
combinatie met toepassing van de kruimelgevallenregeling.

De planning van het project is ambitieus. Wooncompagnie heeft vanwege de krappe 
aannemersmarkt een productieslot moeten reserveren. Deze ligt in het najaar van 2019. In augustus
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2019 dient de gemeente daarom de gronden bouwrijp op te leveren, inclusief sloop van de huidige 
opstallen. Wooncompagnie dient dan geslaagd de omgevingsvergunningprocedure te doorlopen.

De grondexploitatie die als bijlage bij het raadsbesluit is toegevoegd, is een nieuw product voor de 
gemeenteraad. Met dit ‘integrale grondexploitatieboekje' geven wij vorm aan de behoefte aan 
transparantie over en beheer van de kaders van grondexploitatieprojecten.

Belang
De gemeenteraad dient een grondexploitatie vast te stellen vanuit haar budgetrecht (Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)). Door vaststelling van de 
grondexploitatie door de gemeenteraad wordt een Bouwgrond in exploitatie (BIE) geopend en 
kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans.

Centrale vraag
Is de gemeenteraad bereid de grondexploitatie Regioplein vast te stellen ten behoeve van de bouw 
van 47 sociale huurappartementen?

Beoogd maatschappelijk resultaat
De gemeente Schagen kent een tekort aan betaalbare en sociale woningen. Met de bouw van 47 
sociale woningen wordt een substantiële bijdrage geleverd aan nieuw aanbod.

Kader
» Prestatieafspraken 2016 tot en met 2020. De Prestatieafspraken die zijn gemaakt tussen de 

gemeente en Wooncompagnie zijn van toepassing op dit project. Hierin zijn onder andere 
afspraken vastgelegd over grondprijsstelling van sociale huurappartementen.

» Anterieure overeenkomst tevens zijn de koopovereenkomst Regioplein (2018) (18.093882). 
Gemeente en Wooncompagnie hebben de afgelopen periode gezamenlijk een 
stedenbouwkundig schetsplan opgesteld en zijn gekomen tot afspraken voor de uitvoering van 
het project. Op 18-12-2018 heeft het college de ‘anterieure overeenkomst tevens zijnde 
koopovereenkomst' vastgesteld. Op 21-12-2018 is de overeenkomst door gemeente en 
Wooncompagnie ondertekend.

« Coalitieprogramma Schagen 2018-2022. In het coalitieprogramma is opgenomen dat het 
college inzet op verlaging van de wachtlijsten voor sociale woningbouw, meer sociale 
huurwoningbouw en verbetering van doorstroombeleid.

» Nota Grondbeleid 2017.

» Gemeentelijke verkoopprocedure. Conform de gemeentelijke verkoopprocedure hoeft deze 
ontwikkeling niet openbaar te worden aanbesteed omdat sprake is van 100% sociale 
woningbouw.

Argumentatie
Zonder bestuurlijke vaststelling van de grondexploitatie kan de beoogde ontwikkeling geen doorgang 
vinden.

Een alternatief is om de gronden niet voor sociale woningbouw uit te geven. In dat geval dient de 
gemeente de gronden openbaar aan te besteden.

Maatschappelijk draagvlak
Vanuit de omgeving (buren) is tot op heden nog geen signaal ontvangen over eventuele weerstand 
tegen de bouw van de appartementen.

Financiële consequenties
De grondexploitatie kent bij vaststelling een voordelig saldo van C 6.000 en een gewogen risicoprofiel 
van i. 21.500 nadelig. De winst komt ten gunste van de reserve grondexploitatie. De eventuele risico's 
die mogelijk optreden komen in eerste instantie ten laste van het positief saldo. Indien de kosten de 
opbrengsten overstijgen dan vangt de reserve grondexploitatie dit tekort op.
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De grondexploitatiebegroting wordt jaarlijks herzien via de voortgangsrapportage grondexploitaties.

Communicatie van het besluit
Wooncompagnie wordt op de hoogte gebracht van het besluit.
De besluitenlijst van B&W wordt gepubliceerd op de website van de gemeente.

Realisatie van het besluit
De gemeente voert de grondexploitatie uit.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemşj wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel Mevroi (n Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen: 
Grondexploitatie Regioplein
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