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Wachtlijst bouwgrond vrije sector woningbouw.

Per 1 mei 2010 staan 703 gegadigden ingeschreven op de wachtlijst voor bouwgrond, de langste sinds
1986. Inschrijven op de wachtlijst biedt geen reëel uitzicht meer op een bouwkavel. Daarom is het beter
om de wachtlijst nu te bevriezen en na de uitgifte van de bouwkavels in de laatste grote ontwikkeling
(Lage Heide) de wachtlijst af te schaffen. Aan inschrijvers die geen kavel aangeboden hebben gekregen
wordt bij opheffen het inschrijfgeld terug betaald. Toekomstige uitgiften van bouwkavels gaan bij loting.

Besluiten om:
1. de wachtlijst met onmiddellijke ingang te bevriezen en geen nieuwe inschrijvingen meer te doen;
2. na de eerstvolgende grote uitgifte van kavels (Lage Heide), de wachtlijst op te heffen onder
terugbetaling van het inschrijfgeld;
3. bij volgende uitgiften van bouwgrond voor vrije sector woningbouw te loten onder belangstellenden.

Sinds de laatste besluitvorming over Lage Heide en de berichtgeving in de pers dat het gebied eindelijk
echt ontwikkeld gaat worden, willen weer mensen ingeschreven worden op de wachtlijst voor
bouwgrond. Nadat jarenlang circa 650 mensen op de wachtlijst stonden, is de lijst nu gegroeid tot 703 per
1 mei 2010. Maar in Lage Heide worden maar een beperkt aantal kavels vrij uitgegeven. Het precieze
aantal is nog niet bekend maar zal circa 80 zijn. Zover nu bekend is dat de laatste keer dat de gemeente
een behoorlijk aantal bouwkavels in een uitbreidingslocatie kan uitgeven.

Bevriezen wachtlijst
We kunnen er gevoeglijk vanuit gaan dat niet iedereen op de lijst een kavel accepteert, om welke reden
dan ook. Dan nog kun je ervan uit gaan dat na circa nummer 200 de kans veel kleiner wordt dat je een
bouwkavel krijgt aangeboden. Toch schrijven mensen zich nog steeds in en betalen daarvoor € 45,38
inschrijfgeld. Je moet je afvragen of je dit als gemeente wel wilt (is dit geen wekken van valse
verwachtingen?) of dat je beter transparant, eerlijk en duidelijk kunt zijn. Dat doe je door de wachtlijst nu
te bevriezen.

Uitgifte procedure Lage Heide
Zodra de bouwkavels in Lage Heide kunnen worden verkocht (nadat het bestemmingsplan onherroepelijk
is geworden), wordt de uitgifte procedure opgestart. De hoogst genoteerde op de wachtlijst heeft eerste
keus. Een aanbieding voor een kavel is niet onbeperkt geldig. Als niet binnen een redelijke termijn
positief wordt gereageerd, vervalt de aanbieding. De optietermijn is in eerste instantie 4 weken en er
wordt rekening gehouden met vakanties en feestdagen. Zonodig kan de optietermijn met 4 weken worden
verlengd. Als iemand niet reageert wordt altijd uitgezocht wat er aan de hand is, om niet het risico te
lopen dat iemand door overmacht geen kans gekregen heeft. Als de aanbieding is geaccepteerd, wordt
verkocht met een overeenkomst en geleverd bij de notaris. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht
op de koopsom. Als iemand niet accepteert, vervalt daarmee zijn plek op de wachtlijst zonder dat het
inschrijfgeld wordt terugbetaald.
Nadat alle kavels zijn verkocht en geleverd, resteert nog een wachtlijst. De wachtlijst wordt op dat
moment opgeheven. Wie dan nog op de wachtlijst staat krijgt het inschrijfgeld terug. Ook nu kunnen
mensen er al voor kiezen om uitgeschreven te worden van de wachtlijst, dan wordt de helft van het
inschrijfgeld terug betaald omdat zij er zelf voor kiezen. Als de gemeente besluit om op te heffen is het
netjes en conform de beginselen van behoorlijk bestuur om het hele inschrijfgeld terug te betalen. Deze
gelden staan geadministreerd op de balans en komen niet ten laste van de begroting.
Toekomstige uitgifte bouwkavels
Voor de toekomst, dus nadat de kavels in Lage Heide zijn uitgegeven, is het voorstel om dit bij loting te
doen. Als de gemeente eigenaar is van de grond waarop kavels worden uitgegeven, wordt hierover
gepubliceerd en kan iedereen zich aanmelden als belangstellende. Per uitgifte kan worden bekeken of er
criteria worden gesteld, bijvoorbeeld starters of senioren. Door alleen in de plaatselijke Kempener Koerier
te adverteren, wordt voornamelijk het Valkenswaardse publiek bereikt (op grond van Europese
regelgeving mag dit geen criterium zijn om inwoners van Valkenswaard te bevoordelen). Op deze manier
is op doelgroepen te sturen. Onder de belangstellenden die voldoen aan de gestelde criteria wordt geloot.
Dit systeem wordt sinds een aantal jaren naar tevredenheid toegepast in veel gemeenten in Nederland en
het SRE-gebied. Een uitgewerkte procedure treft u in bijlage aan.
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Eerlijke, transparante en duidelijke uitgifte van bouwgrond.
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Het eerst bevriezen en daarna opheffen van de wachtlijst voor bouwgrond voor vrije sector woningbouw.
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Het aanhouden van een wachtlijst schept valse verwachtingen die de gemeente niet kan waarmaken.
%

&

Na verkoop van de bouwkavels Lage Heide wordt uw raad geïnformeerd hoeveel belangstellenden nog op
de wachtlijst staan.
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1. Bevriezen van de wachtlijst met onmiddellijke ingang.
2. Opheffen van de wachtlijst binnen circa 1 jaar na de uitgifte van kavels in Lage Heide.
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De kosten voor het terugbetalen van het inschrijfgeld bedragen maximaal circa € 27.000. Deze gelden
staan op de balans dus dit komt niet ten laste van de begroting.
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Op de gemeentepagina van de Kempener Koerier wordt het bevriezen en opheffen van de wachtlijst
gepubliceerd en uitgelegd.
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