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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In uw vergadering van 20 juni 2016 heeft u een motie aangenomen, waarin u ons 
vraagt de mogelijkheden voor sociale woningbouw in het centrumproject Emmastraat 
na te gaan. Om uitvoering te geven aan deze motie is er in juli een tweetal gesprekken 
gevoerd met de Woningbouwvereniging Poortugaal en Kavel Vastgoed. 
 
KERNBOODSCHAP 
Kavel Vastgoed is in beginsel bereid het aan haar gegunde project te 
herprogrammeren. Feit is dat het in deze fase alsnog in het bouwprogramma  
opnemen van 10 sociale huurwoningen (ten koste van koopappartementen) leidt tot 
daling van het resultaat van de grondexploitatie met ca.  € 400.000. Het geraamde 
verlies op de grondexploitatie wordt dan bijna € 1,2 mln. Hierbij komt het afzetrisico 
van de resterende koopappartementen als gevolg van de herprogrammering. Dat risico 
komt voor rekening van de gemeente. Daarnaast is de juridische vraag in het geding of 
op deze manier met het aanbestedingsresultaat mag worden omgegaan, met alle 
onzekerheden die we ons hierdoor op de hals halen. Al met al zijn door de stand van 
de aanbestedingsprocedure met Kavel Vastgoed de financiële consequenties en 
risico’s van het openbreken ervan zeer groot. Dit neemt niet weg dat wij de wens van 
de raad serieus nemen. Wij spannen ons in om samen met de Woningbouwvereniging 
Poortugaal andere mogelijkheden te zoeken om in het centrumgebied  
levensloopbestendige sociale woningen te realiseren. 
 
 
ACHTERGRONDINFORMATIE 
Juridische positie 
In november 2015 heeft Kavel Vastgoed de onderhandse prijsvraag voor dit project 
gewonnen. Sinds dat moment is de gemeente Albrandswaard in gesprek met Kavel 
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Vastgoed. De gesprekken hebben eerder geleid tot  overeenstemming over de te 
ondertekenen ontwikkelingsovereenkomst onder de voorwaarde van bestuurlijke 
goedkeuring / instemming. Met de gunning en de overeenstemming over de 
ontwikkelingsovereenkomst is de gemeente reeds verplichtingen met Kavel Vastgoed 
aangegaan. De herprogrammering k zou betekenen dat er een nieuwe aanbesteding 
moet worden gehouden. 
 
Gevolgen verandering bouwprogramma 
De verkennende gesprekken met (de directies van) de Woningbouwvereniging 
Poortugaal en Kavel Vastgoed met betrekking tot de mogelijkheden tot sociale 
woningbouw hebben in goede harmonie plaatsgevonden.  
 
Kavel Vastgoed is niet op voorhand tegen sociale woningbouw. Deze opgave maakte 
echter geen onderdeel uit van de oorspronkelijke prijsvraag. De door Kavel Vastgoed 
aan de gemeente geboden koopprijs van de grond is gebaseerd op woningen in de 
vrije sector. Indien het woningprogramma wordt aangepast, wijzigt daarmee ook de 
waarde en derhalve de aankoopprijs van de grond.   
 
Als uitgangspunten voor de verkenning zijn benoemd: 
- programmawijziging: er worden 10 sociale huurwoningen in het nieuw 

te bouwen blok aan de Waalstraat toegevoegd aan het programma ten koste 
van het bestaande programma;  

- kengetallen en uitgangspunten voor de rekenexercitie zijn afkomstig van de 
Woningbouwvereniging Poortugaal; 

- handhaving van de gekozen architectuurkenmerken (kwalitatieve kenmerken 
van het plan). 

 
Op basis van deze uitgangspunten is duidelijk geworden, dat de grondopbrengst als 
gevolg van deze programmawijziging circa €400.000 lager zal uitvallen. Bij deze lagere 
opbrengst is geen rekening gehouden met de mogelijke vergroting van het afzetrisico 
voor de koopappartementen. Kavel Vastgoed is van mening, dat alle bijkomende 
risico’s, die een gevolg zijn van de voorgestelde programmatische wijziging, niet voor 
haar rekening kunnen komen. Een en ander staat nog los van de vertraging die het 
project zal oplopen. 
 
Er zijn binnen een afzienbare tijd van 2 jaar geen uitruillocaties beschikbaar die wij 
mogelijkerwijs Kavel Vastgoed als compensatie zouden kunnen bieden. Het eigendom 
van de Woningbouwvereniging aan de Waalstraat (tegenover de projectlocatie) is in de 
toekomst aan verbouwing toe i.v.m. een doelgroepwijziging. De 
Woningbouwvereniging ziet geen mogelijkheden om deze verbouwing te vervroegen.  
CONCLUSIE 
De grondexploitatie voor dit project heeft een negatief eindresultaat van circa €780.000 
per 1-1-2016 (MPO 2016). Door herprogrammering zal het resultaat met circa 
€400.000 verder verslechteren, nog afgezien van andere financieel te compenseren 
risico’s. Er zijn binnen een redelijke termijn geen bouwlocaties voorhanden die in 
voldoende mate compensatiemogelijkheden zouden kunnen bieden.  
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CONSEQUENTIES 
De geleverde inspanningen leveren niet het perspectief waarop bij de indiening van de 
motie van 20 juni 2016 door de raad is gehoopt. Dat vinden we jammer. Wij spannen 
ons in om samen met de Woningbouwvereniging Poortugaal andere mogelijkheden te 
zoeken om in het centrumgebied levensloopbestendige sociale woningen te realiseren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 


