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Voorbereidingskrediet Dommelkwartier.

Een projectontwikkelaar is in samenwerking met de gemeente al geruime tijd bezig met de
planvoorbereiding van het plangebied Dommelkwartier. In juli 2009 hebben wij de gebiedsvisie
vastgesteld en hierna is de projectontwikkelaar aan de slag gegaan met het opstellen van een (ontwerp)
bestemmingsplan. In het plangebied zijn meerdere grondeigenaren, waarmede anterieure overeenkomsten
moeten worden afgesloten. Gelet op de grondposities van de gemeente moet er in het kader van de Wro
een exploitatieplan worden vastgesteld om de gemeentelijke belangen veilig te stellen. Hiervoor is inhuur
van externe expertise noodzakelijk en zal ook de ambtelijke organisatie uren besteden aan het project.
Voor het project is nog geen bouwgrondexploitatie geopend door uw Raad, terwijl er op dit moment al
kosten gemaakt moeten worden vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan
Dommelkwartier. Hierdoor is het noodzakelijk om een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te
stellen. Het voorbereidingskrediet wordt gedekt door een toevoeging van € 50.000,00 aan de reserve
gebiedsvisies ten laste van de Algemene Reserve.

Wij stellen u voor:
1. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 50.000,00;
2. het krediet te dekken door een toevoeging van € 50.000,00 aan de reserve gebiedsvisies ten laste van
de Algemene Reserve;
3. de begroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen.

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de gebiedsvisie van Dommelkwartier. In dit uitbreidingsplan heeft
de gemeente grondposities. Met de betrokken projectontwikkelaar moet een anterieure overeenkomst
worden gesloten. Tevens moet er exploitatieplan worden opgesteld om de gemeentelijke belangen in het
plangebied veilig te stellen. Voor deze werkzaamheden is geen krediet beschikbaar. Wij stellen u voor om
voor dit plan vooruitlopend om een definitieve bouwgrondexploitatie een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen.

1. Inleiding.
Voor dit plan hebben wij op 14 juli 2009 de gebiedsvisie met het daarbij behorende natuurinrichtingsplan
vastgesteld en is de projectontwikkelaar, Latoures te Waalre, aan de slag gegaan met het ontwerpbestemmingsplan. De vastgestelde gebiedsvisie met bijbehorend natuurinrichtingsplan ligt voor u ter
inzage in de raadsleeskamer.
2. Inhoudelijke informatie.
2.1 Grondpositie gemeente.
In het plangebied, exclusief de natuurontwikkeling, hebben zowel de projectontwikkelaar als de gemeente
een grote grondpositie, terwijl er in het plangebied er nog twee andere grondeigenaren zijn. Beiden
particuliere grondeigenaren staan niet onwelwillend tegenover de planontwikkelingen.
Het plangebied voor de woningbouwontwikkeling heeft een globale oppervlakte van ca 11,5 ha.
Hiervan is ongeveer 40 % gemeente-eigendom, 30 % eigendom van de projectontwikkelaar en het
resterende deel 30 % is eigendom van de twee particulieren, waarbij één particulier een principe
overeenkomst heeft met de projectontwikkelaar, waardoor de projectontwikkelaar uiteindelijk 58 % van
de gronden in bezit heeft of krijgt.
2.2 Woningbouwprogramma plangebied.
In het plangebied zijn circa 175 grondgebonden woningen te realiseren, waarvan meer dan 30% in de
goedkope sector en past binnen door uw Raad vastgestelde gemeentelijk woningbouwprogramma 2010 –
2020. De volgende woningtypen worden gerealiseerd: starterswoningen, rijwoningen, tweekappers,
vrijstaand-geschakelde woningen, patiowoningen (0-trede woning), vrije kavels en zorgwoningen.
Tevens wordt er in het plangebied ruimte gereserveerd voor een zorginstelling en een kantorenlocatie.
Het aantal woningen is opgenomen in het door u vastgestelde gemeentelijk woningbouwprogramma 2010
– 2020.
3. Voorbereidingskrediet Dommelkwartier.
Nu de gebiedsvisie door ons is vastgesteld moeten er werkzaamheden verricht worden voor:
a) het opstellen van anterieure overeenkomsten met de diverse grondeigenaren;
b) het taxeren van alle grondeigendommen ten behoeve van het opstellen en onderhandelen over de
anterieure overeenkomsten en om de exploitatiebijdrage van de grondeigenaren te bepalen. Voor de
taxaties wordt een beëdigd taxateur ingehuurd;
c) het opstellen van een exploitatieplan. Het plan Dommelkwartier wordt ontwikkeld onder de nieuwe
wet op Ruimtelijke Ordening, dit impliceert dat er door de gemeente een exploitatieplan moeten
worden opgesteld, omdat niet alle eigendommen in het bezit zijn van de gemeente. Een
exploitatieplan heeft eenzelfde procedure als het bestemmingsplan. Gelijktijdig met het vaststellen
van het ontwerpbestemmingsplan moet ook het ontwerpexploitatieplan worden vastgesteld. Daarna
wordt gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan door uw Raad het exploitatieplan
vastgesteld. Als dit niet geschiedt hoeven grondeigenaren, waarmee geen anterieure overeenkomst is
gesloten, geen legeskosten over de af te geven bouwvergunningen te betalen. Voor het opstellen van
een exploitatieplan moeten wij externe expertise inhuren, omdat wij zelf nog onvoldoende expertise
binnen de ambtelijke organisatie hebben;
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d) de werkzaamheden van de punten a t/m c vragen ook ambtelijke inzet van de organisatie.
Wij verwachten dat wij voor de uitvoering van de genoemde werkzaamheden maximaal één jaar nodig
hebben.
De voorbereidingskosten zijn als volgt geraamd:
- kosten voor taxateur:
- kosten voor het opstellen exploitatieplan:
- kosten voor het gemeentelijk apparaat (300 uur):
- subtotaal
- onvoorzien ± 5%
- totaal geraamd voorbereidingskrediet

€ 10.000,00;
€ 15.000,00;
€ 22.500,00;
€ 47.500,00;
€ 2.500,00
€ 50.000,00.
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Het beoogd resultaat van het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet is dat er anterieure
overeenkomsten en een exploitatieplan worden voorbereid c.q. afgesloten om uiteindelijk een
bestemmingsplan vast te stellen. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan kan ook
de bouwgrondexploitatie door u worden geopend.
Naast de ambtelijke inzet moet er externe expertise worden ingehuurd.
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Voor het opstellen van anterieure overeenkomsten, exploitatieplan en ambtelijke begeleiding is het
noodzakelijk om te kunnen beschikken over een voorbereidingskrediet
%
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Het voorbereidingskrediet Dommelkwartier wordt in de jaarlijkse actualisatie van de lopende
bouwgrondexploitaties meegenomen.
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Het voorbereidingskrediet heeft een doorlooptijd tot 1 januari 2011.
In de loop van 2010 moet er meer duidelijkheid komen over de ruimtelijke invulling van de ontwikkeling
en kan u een voorstel worden aangeboden om de bouwgrondexploitatie Dommelkwartier vast te stellen.
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Bij de behandeling van de begroting 2007 heeft u een amendement aangenomen, waarbij de reserve
gebiedsvisies is verhoogd tot € 200.000,00. Hiervan is tot op heden € 90.000,00 bestemd, zodat er nog
€ 110.000,00 resteert voor nieuwe ontwikkelingen.
Het geraamde voorbereidingskrediet van € 50.000,00 wordt gedekt door een toevoeging van € 50.000,00
aan de reserve gebiedsvisies ten laste van de algemene reserve.
Op het moment dat de kosten van voorbereiding worden opgenomen in de te openen c.q. vast te stellen
bouwgrondexploitatie Dommelkwartier zal het bedrag van het voorbereidingskrediet worden teruggestort
in de algemene reserve middels verlaging van de reserve gebiedsvisies.
Bijgevoegd overzicht van de algemene reserve laat zien dat het saldo toereikend is voor deze beschikking.
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-Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

P. Werkman.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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- overzicht reserve gebiedsvisies d.d. 25 november 2009
- overzicht Algemene Reserve d.d. 25 november 2009
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- Gebiedsvisie Dommelkwartier d.d. 5 maart 2009 inclusief tekeningen
- Natuurinrichtingsplan d.d. 12 september 2009 inclusief tekening
- overzicht reserve gebiedsvisies d.d. 25 november 2009
- overzicht Algemene Reserve d.d. 25 november 2009
- calculatie voorbereidingskrediet d.d. 23 november 2009
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