Welkom
ste
1 Ledeninformatie
bijeenkomst
(7-12-2017)

Doel van deze bijeenkomst
• Leden van de Coöperatie te informeren over
de stand van zaken op dit moment m.b.t. het
bouwplan Jozefschool

• De voorlaatste bijeenkomst was op 6-4-2017

De procedure (6-4-2017)
Standaard Procedure
1.
2.
3.
4.

8.

Opstellen voorlopig ontwerp bestemmingsplan
Informatie bijeenkomsten bewoners (Rijperhuis)
Opstellen ontwerp bestemmingsplan (B&W)
Ter inzage voor omwonende (eventueel
bezwaarschrift)
Op de markt aanbieden terrein met gebouw
Verkoop grond aan hoogste bieder met plan
(Projectontwikkelaar)
Indienen Stedenbouwkundig ontwerp (door
Projectontwikkelaar)
Vaststellen definitief bestemmingsplan (door

9.

Indienen aanvraag omgevingsvergunning (door

10.

Enz, enz, enz,

5.
6.
7.

Gemeenteraad)

Architect/Projectontwikkelaar/Bewoner)

Procedure Coöperatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Opstellen voorlopig ontwerp bestemmingsplan
Informatie bijeenkomsten bewoners (Rijperhuis)
Consultatie omwonenden o.a. op 6-4-2017
Indienen Stedenbouwkundig ontwerp (1 maart)
Besluit college stedenbouwkundig plan en bieding:
Verkoop grond aan Coöperatie/Bewoners .
Indienen aanvraag algemene omgevingsvergunning

(door Coöperatie op of rond 1 juli 2017)

Toetsing aanvraag vergunning door B&W
Ter inzage ontwerp omgevingsvergunning
Verlening omgevingsvergunning
Ter inzage verleende omgevingsvergunning
Onherroepelijke vergunning (afronding Planfase)
Uitwerken bestek en constructietekeningen (met

bewoners)

Mogelijk begin werkzaamheden ( januari 2018)

Resultaat: snellere en lichtere procedure en meer invloed omgeving !!

Waar staan we ?
Presentatie 6-4-2017 >>>>>>>>>>>>>>>>> Huidige situatie 7-12-2017

1.

Opstellen voorlopig ontwerp bestemmingsplan

2.

Informatie bijeenkomsten bewoners (Rijperhuis)

3.

Consultatie omwonenden op 16-2-2017 en 6-4-2017

4.

Indienen Stedenbouwkundig ontwerp (1 maart >>>
is 29 mei geworden
Duurt nu al weer 9 maanden

5.

Akkoord B&W met stedenbouwkundig plan en bieding
Mogelijk januari 2018!!

Knelpunten

(waarom duurt het zolang???)

• Financiering aankoop
bouwgrond
• Archeologisch onderzoek
• Parkeren in plangebied

Financiering
1. We hebben overeenstemming bereikt met de
wethouder over de financiering
– We betalen pas na de bouwvergunning
(dat is ca. 6 maanden later dan een akkoord)
– Dat kost ons wel 2% rente op jaarbasis
(= ca. € 3.350)

Archeologisch onderzoek
2. We hebben een voorlopige overeenstemming
over het archeologisch onderzoek:
– We gaan binnenkort graven op de speelplaats
(tot een diepte van ca. 1 meter)
– Als we daar iets vinden wordt beslist of het waard is
verder onderzoek te plegen
• Zo ja, dan gaan we opnieuw met de gemeente om de tafel
• Zo nee, dan kunnen we verder gaan en is dit probleem van
tafel
(uitvoering is nog een discussiepunt)

Parkeren
3. We hebben inmiddels een ontwerp bouwplan
dat voldoet aan de eisen van de gemeente:
•
•

12 woningen (i.p.v. 14)
18 parkeerplaatsen (i.p.v. van 14)

Conclusie:
– Meer groen en steen
– Hogere prijs woningen
– Minder verkeersbewegingen
– Meer parkeerplaatsen (vooralsnog!!)

Voorlaatste Plan (6-4-2017)

Ontwerp: Vincent Roodhart

Laatste plan (1-12-2017)

Voorlopige maat en prijs woningen
Nummer woning

Type

Meters

Prijs (VON)

W1

Vrijstaande woning

230 m2

€ 609.000

W2

Vrijstaande woning

230 m2

€ 575.000

W3

Vrijstaande woning

236 m2

€ 599.000

W4

Vrijstaande woning

160 m2

€ 462.000

W5

Geschakelde woning

125 m2

€ 371.000

W6

Geschakelde woning

125 m2

€ 371.000

W7

Vrijstaande woning

160 m2

€ 472.000

W8 en W9

Appartement

80-100*m2

€ 284-294.000

W10 en W11

Appartement

70-90* m2

€ 225-318.000

W12
Dak appartement
70-90*m2
€ 225.000 +
• Inclusief berging en eventuele lift. Een precieze maat is nog niet goed te geven omdat
de definitieve indeling en de wensen en eisen van bewoners nog aanzienlijke
verschillen kunnen opleveren.

Reden prijsstijging van ca. 20%
•

Ontwikkeling Bouwkosten die stijgen van € 3.826.000 naar
€ 3.988.000 (ca. 4,2 % hoger):
– Hogere grondkosten (494.000 > 533.000) m.n. door kostenstijgingen bij
archeologie en bouwrijp maken wat leidt tot een verhoging van € 3.250 per w.
is ca. 1,1%
– Hogere bouwkosten (2.885.000 > 3.019.00) m.n. door hogere kosten Pakhuis
(+ 30 K). Woningen (+ 70 K) en infrastructuur (+ 35 K) wat leidt tot een stijging
van € 11.700 is ca. 4,1 %
– Daling van Bijkomende kosten ( 172.000 > 144.000) m.n. door lagere
planschade wat leidt tot een daling van € 2.300 per woning is ca. - 0,9 %;

•

Aantal woningen daalt van 14 naar 12 dat leidt tot stijging van 16%
– Doordat de dekking van de bouwkosten moet worden opgebracht door 12
i.p.v. 14 woningen stijgen de gemiddelde kosten per woning met nog eens ca.
€ 57.700 of wel met 16 %

Nog even de procedure
Presentatie 6-4-2017 >>>>>>>>>>>>>>>>> Huidige situatie 7-12-2017
1.
2.
3.
4.

Opstellen voorlopig ontwerp bestemmingsplan
Informatie bijeenkomsten bewoners (Rijperhuis)
Consultatie omwonenden op 16-2-2017 en 6-4-2017
Indienen Stedenbouwkundig ontwerp (1 maart >>> is 29 mei geworden

Duurt al 9 maanden
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Besluit college stedenbouwkundig plan en bieding: ( waarschijnlijk januari 2018)
Indienen aanvraag algemene omgevingsvergunning (op of rond 1 maart 2018)
Toetsing aanvraag vergunning door B&W
Ter inzage ontwerp omgevingsvergunning
Verlening omgevingsvergunning
Ter inzage verleende omgevingsvergunning
Onherroepelijke vergunning (afronding Planfase >> waarschijnlijk september 2018)
Verkoop grond aan Coöperatie/Bewoners ( waarschijnlijk oktober 2018)
Uitwerken bestek en constructietekeningen (met bewoners)
Begin werkzaamheden ( waarschijnlijk januari 2019)

Uitdagingen
• Draagvlak in de omgeving
– Gaarne willen we het College van B&W verzoeken 2
bezoekersplaatsen minder op te nemen en die te
“compenseren” met 2 plaatsen op het Wollandje

• Financiering voorbereidingskosten
(we zijn door ons geld heen!!)
– Subsidie provincie van ca. 10 K pas in 2018 (1ste kwartaal)
– Kosten toedeling archeologisch onderzoek nog
problematisch
• Geen dekking ??
• Bij geen vondst >> eenmalige dekking = extra investering
• Bij vondst >> structurele dekking maar tegelijkertijd investering die
zich wellicht niet zal terugverdienen !!

Bezoekersplaatsen

Besluit
• Als de meerderheid van de leden zich in dit
ontwerp plan kan vinden dan stellen we dit
ontwerp vast als uitgangspunt;
• Zo niet, dan gaan we verder werken aan een
aangepast ontwerp.

Meer informatie
vindt u op
www.dorpsherstelderijp.nl

