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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
133067 

Raadsvoorstel: 
134708 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     
Onderwerp: Contractvorming Argos/Bouwfonds/Essendael b.v. 
 
Geadviseerde beslissing: 

Overwegende dat: de raad kennis heeft genomen van het voorgenomen besluit van het college 
over te gaan tot ondertekening van de bijgevoegde contracten. 

 
BESLUIT: 
1. De door het college opgelegde geheimhouding conform artikel 25 gemeentewet op de 

bijgevoegde grondexploitatie en contracten te bestendigen 
2. De bijgevoegde grondexploitatie Zwaluwenlaan 1 vast te stellen. 
3. Het college te mandateren de budgetbewaking te voeren en dit jaarlijks bij het MPO te 

actualiseren. 
4. Bij de planvorming inzetten op herstel van de zorgcirkels waarbij ook het realiseren van een 

voorzieningencluster onderdeel is en waarbij uitgegaan wordt van levensloop bestendige 
woningen. 

 
INLEIDING 
Door de ontwikkeling van het verpleeghuis in Essendael komt de locatie aan de Zwaluwenlaan 1 vrij. 
Zoals eerder bestuurlijk aangegeven wordt de oude locatie door Argos, ontdaan van opstal, 
overgedragen aan de gemeente. Dit tegen dezelfde waarde als de grondwaarde van de nieuwe 
locatie. Hiermee komt het perceel aan de Zwaluwenlaan 1 vrij voor herontwikkeling. Deze vrijheid is 
beperkt omdat Bouwfonds als compensatie voor de vervallen ontwikkeling in Essendael 
ontwikkelrechten krijgt op deze locatie. 
Om nu de ontwikkeling financieel technisch goed te kunnen beheersen is bijgaande grondexploitatie 
opgesteld. 
 
BEOOGD EFFECT 
Door het vaststellen van de grondexploitatie ligt het financieel kader vast voor de ontwikkeling van het 
gebied. Ook de wijze van verantwoording (MPO en MPOt) is geborgd in de werkwijze. Hiermee is 
geborgd dat het college de nodige stappen kan zetten om het gebied over te kunnen nemen en een 
passende ontwikkeling kan (laten) realiseren.  
Bij de ontwikkeling zal vooral de inpassing van de zorgfuncties in het plint de nodige aandacht vragen.  
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ARGUMENTEN 
1. Bestendiging geheimhouding 

In zowel de grondexploitatie als de contracten zijn bedrijfsgevoelige gegevens opgenomen. 
Het zou de positie van partijen kunnen schaden als deze gegevens openbaar zouden zijn. 

2. Vaststelling grondexploitatie 
Bij het in ontwikkeling nemen van een gebied is het staand beleid een grondexploitatie op te 
stellen. In de grondexploitatie zijn alle kosten en baten inzichtelijk en verantwoord. 

3. Mandatering College 
Bij vaststelling van de grondexploitatie wordt het college gemandateerd om binnen de 
exploitatie de nodige uitgaven te doen en ook de inkomsten te genereren. Ook dit past binnen 
het vastgestelde beleid. 

4. Contracten 
Om het hele traject goed te kunnen inpassen is een aantal contracten met verschillende 
partijen nodig. De actoren in deze zijn: Argos, Bouwfonds, Essendael B.V. en gemeente. In de 
diverse contracten, die overigens gelijktijdig zullen worden gesloten, zijn de verplichtingen van 
de diverse partijen opgenomen.  

5. Zorg voor zorg 
Voor de inwoners, die in de toekomst met een lagere zorgzwaartepakket langer thuis moeten 
blijven wonen, zijn ondersteuningsarrangementen van groot belang. Dat geldt ook voor de 
bewoners van Tweespan en Vierspan. Het is onze inzet de zorgcirkel voor deze bewoners te 
herstellen nadat de Klepperwei naar Essendael is verplaatst. Overigens is de invulling met 
voorzieningen al besloten bij de vaststelling van de Sport-en Ontspanningslocaties. Bij 
ontwikkeling van mogelijke voorzieningen op het terrein van de oude Klepperwei betrekken wij 
de diverse adviesraden, met name de seniorenraad en ook de inwoners. 
 

KANTTEKENINGEN 
1. N.v.t. 
2. Het opstellen van een grondexploitatie is een relatief zwaar middel om een uitruil van gronden 

mogelijk te maken. Ook zou bij een kredietaanvraag de extra kosten kunnen worden 
meegenomen. De transparantie neemt hierdoor wel af. 

3. N.v.t. 
4.1 Bij het niet sluiten van de contracten door één van de partijen is realisatie niet meer mogelijk 

waardoor zorg niet meer geboden kan worden. Alle partijen hebben al ingestemd met de nu 
aanwezige contracten zodat dit risico niet erg groot zal zijn.  

4.2 Voor de herontwikkeling van het gebied is wel van belang dat de markt de woningen zal willen 
opnemen.  

4.3 Daarnaast is ook de wijzigingsprocedure in het bestemmingsplan een onzekere factor, immers 
deze procedure staat open voor bezwaar en beroep.  

5 De invulling van zorgfuncties zou kunnen leiden tot extra kosten voor de gemeente. Voorlopig 
wordt er van uit gegaan dat een en ander binnen het reguliere budget wordt gerealiseerd. 

 



 

3/3 

FINANCIËN 
Door het vaststellen van de grondexploitatie is er vastgelegd hoe om te gaan met inkomsten en 
uitgaven. De grondexploitatie heeft inclusief de afdekking van de risico´s een sluitend resultaat. 
 
COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Met de diverse betrokken partijen is uitgebreid overleg gevoerd. Uit dit overleg zijn de diverse 
contracten opgesteld. Voor de herontwikkeling van het gebied zal bij de planvorming een traject van 
burgerparticipatie worden opgestart op het niveau van advisering.  
 
UITVOERING 
Door vaststelling van de grondexploitatie wordt de eerste stap gezet in het traject tot herontwikkeling 
van het gebied. Het mag duidelijk zijn dat daadwerkelijke invulling pas medio 2015 zal gaan 
plaatsvinden. Eerst wordt het nieuwe verpleeghuis gebouwd en worden bewoners verhuisd. Daarna 
wordt het pand door de eigenaar gesloopt en kan realisatie van de herontwikkeling gaan plaatsvinden.  
 
MAATSCHAPPELIJK TRAJECT 
Voor deze invulling zal met het maatschappelijk veld een uitgebreide analyse worden opgezet wat zal 
uitmonden in een voorstel met bijbehorende kostendragers.  
In de 1e fase, afgerond eind eerste kwartaal 2014, wordt samen met de seniorenraad ingezet op het 
bereiken van intentieovereenkomsten met alle betrokken partijen. In de intentieovereenkomsten 
worden afspraken gemaakt over het ontwikkelen van zorgfuncties die in het plint gehuisvest kunnen 
worden.  
De 2e fase, afgerond in het 3e kwartaal 2014, worden de intentieovereenkomsten omgezet in 
daadwerkelijke ontwikkeling van zorgarrangementen en de bekostiging daarvan. 
De invulling van het maatschappelijk deel wordt op basis van co-creatie gezamenlijk met de het  
maatschappelijk veld ingevuld. 
 
 

  133186: Koopovereenkomst Zwaluwenlaan 1  
  133198: Ontwikkelovereenkomst Essendael  
  133187: Startovereenkomst Zwaluwenlaan 1  
  133197: Aanpassing samenwerkingsovereenkomst Essendael  
  133602: Grondexploitatie Zwaluwenlaan  
  134708: Printversie raadsvoorstel inzake Contractvorming    

  Argos/Bouwfonds/Essendael b.v.  
 

 
Poortugaal, 17 september 2013 
 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


