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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Op 5 juli 2017 heeft het college de herziene grondafspraken met Bouwbedrijf De Nijs in het
Stadshart aan u voorgelegd (RB2017056). Een arbitragetraject heeft in 2016 geresulteerd in een
nieuwe set basisafspraken voor de drie nog te realiseren woningbouwprojecten in het Stadshart
de Koraal-, Tangent- en Reservelocatie.
Onder leiding van de arbitragecommissie is een programma van uitgangspunten voor o.a. de
Reservelocatie geformuleerd. Op basis van het programma van uitgangspunten heeft de Nijs de
gemeente een drietal varianten voor deze locatie gepresenteerd. Gekozen is voor variant B een
woningbouwprogramma met in de onderste 2 lagen een levendige plint met diverse functies.
Deze functies dienen zoveel als mogelijk bij te dragen aan de levendigheid op en rond het
Stadsplein en creëren zo een meerwaarde voor dit centraal gelegen verblijfsgebied.
Het contractmatig overeengekomen woningbouwprogramma bestaat uit totaal 193 woningen met
een onderverdeling van 30% sociaal en 70% vrije sector. De bijbehorende parkeeropgave mag
door de ontwikkelaar innovatief worden opgepakt, mits toekomstbestendig en voorzien in
acceptabele loopafstand.
Aangepast woningbouwprogramma
In de externe stuurgroep van 5 februari jl. is gesproken over programmawijziging voor de
Reservelocatie ten opzichte van het programma dat wij contractmatig met elkaar zijn
overeengekomen. De wijziging betreft een vermeerdering van het totaal aantal woningen van 193
naar 207 waarvan nog steeds minimaal 30% uit een sociaal programma bestaat.
Er worden vooral sociale koop- en huurwoningen toegevoegd, geschikt voor starters.
De gemeente erkend de behoefte aan dit soort woningen en staat positief tegenover de
programmawijziging. De wijziging zal zeker geen negatieve financiële effecten hebben en
vermoedelijk ook geen positieve effecten op de grondwaarde. Dit is als zodanig in de
grondexploitatie Stadshart verwerkt.
Planning
Daarnaast is in de herziene grondafspraken bepaald dat de uiterste indiendatum voor de
omgevingsvergunning voor de Reservelocatie 1 april 2018 is. Het vergt echter meer tijd om te
komen tot een goed ontwerp dat in lijn is met het programma van uitgangspunten en tot een
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complete omgevingsvergunningsaanvraag. In gezamenlijk overleg zijn de gemeente en
Bouwbedrijf De Nijs tot een planning gekomen waaraan beide partijen zich kunnen conformeren.
Om procedures zo efficiënt mogelijk te laten verlopen wordt de coördinatieregeling ingezet,
waarbij de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan parallel aan elkaar worden doorlopen.
De nieuwe indiendatum van de omgevingsvergunning wordt 6 september 2018. De Nijs is
voornemens te starten met de bouw september 2019.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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