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Voortgang u itvoering amendement- huisvesting statushouders

Het college

Verzonden
Bijlage(n)
Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 30 junijl. heeft u amendement 2020002463 aangenomen met betrekking tot de huisvesting van
statushouders. Hiermee heeft u het college de opdracht gegeven tijdelijke woningen te realiseren
voor zowel statushouders als regulier woningzoekenden. ln deze brief informeren wij u over de
voortgang van de uitvoering van dit amendement.

Een integrale aanpak is essentieel
Met woningbouwcorporaties is overeengekomen dat zij extra statushouders huisvesten om de
achterstand op te lossen . ln 2020 gaat het om 28 statushouders. Daarnaast is het noodzakelijk, ook
voor overige woningzoekenden, de voorraad sociale woningbouw te vergroten. Ontwikkelingen voor
definitieve woningbouw met minimaal 1/3 sociaal staan gepland op o.a. de Westelijke Randweg 1 en
op de langere termijn ook op Blekersveld (zoals genoemd onder punt 3 van het amendement).
Het college kiest de locatie Blekersveld om tijdelijke woningen te realiseren
Gezien de urgentie van de opdracht, eerdere overwegingen en kaders acht het college Blekersveld
de meest geschikte locatie vanwege;
de omvang van de opdracht;
Bij de start van het project was de achterstand 68 statushouders. De corporaties hebben

a.

toegezegd dit jaar 28 statushouders te huisvesten. Dit betekent dat er voor 40 statushouders
tijdelijke woningen moeten worden gerealiseerd. Gelet op de gezinssamenstelling van de
aan Bloemendaal gekoppelde statushouders (voornamelijk I en 2 persoonshuishoudens)
wordt er vanuit gegaan dat hiervoor 30 tijdelijke woningen benodigd zullen zijn. Het college
wil, mede na opmerkingen van de raad, circa 30 woningen plaatsen voor regulier
woningzoekenden. Totaal zullen er ongeveer 60 tijdelijke woningen moeten worden

geplaatst;
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-2b. de grond in Blekersveld is in eigendom van de gemeente waardoor er snel gestart kan worden
met de vergunning procedure

Het participatietraject wordt voortgezet
Natuurlijk zijn er veel vragen, zorgen en ideeën van omwonenden over de locatie. Zorgvuldige,
participatie en open, tijdige en volledige communicatie zijn noodzakelijk. Ook de wederzijdse
verwachtingen moeten duidelijk zijn. Over de definitieve locatie kan de omgeving niet meebeslissen.
De locatiekeuze is een bevoegdheid van het college. De participatie bestaat dan uit informeren. We
luisteren naar vragen, zorgen en ideeën in deze fase en geven daar zoveel mogelijk opvolging aan in
de volgende (realisatie)fase. ln de realisatiefase bestaat de participatie uit raadplegen en adviseren.
Wij vragen omwonenden wat zij zelf nodig hebben om prettig te blijven wonen en vragen hen mee te
denken en te adviseren over fysieke en sociale aspecten van de tijdelijke woningen. Een gesprek
met stichting Blekersveldgroen en een eerste bewonersavond staan gepland.

Ruimtelijke onderbouwing is noodzakelijk
Om plaatsing van tijdelijke woningen mogelijk te maken is het vanzelfsprekend noodzakelijk om een
ruimtelijke onderbouwing te hebben waarmee goede ruimtelijke ordening aangetoond wordt.
De grond in Blekersveld wordt gesaneerd
Bekend is dat de grond van Blekersveld vervuild is. Momenteel wordt hier nader onderzoek naar
gedaan. Het college kiest ervoor om direct te starten met sanering zodat de grond schoon is. Het
college vraagt 3 offertes op voor de sanering en komt op basis daarvan met een voorstel naar de
raad om budget aan te vragen ten laste van de flexibele algemene reserve. ln een overeenkomst is
bepaald dat de kosten van de sanering worden verhaald op de exploitanV investeerder.
De reguliere of uitgebreide procedure
Afwijking van het bestemmingsplan kan voor het plaatsen van tijdelijke woningen op grond van
artikel 4, onder 11, van bijlage ll bij het Bor . Dat kan alleen niet als er sprake is van stedelijk
o

ntwi kkel

i

ngs p

roj

ect.

Voor het totale project van 60 woningen valt op voorhand niet vast te stellen of er sprake zal zr¡n van
'stedelijke ontwikkeling' zoals bedoeld is het Besluit milieueffectrapportage. Een plan met 60
woningen valt volgens de jurisprudentie bijna met zekerheid wel onder een stedelijk
ontwikkelingsproject, waardoor een reguliere procedure (maximaal 14 weken) niet haalbaa r zal zr1n.
Dat kan anders zijn als er gekozen wordt voor 30 woningen in eerste instantie alleen voor
statushouders met vervolgens een uitgebreide procedure voor nog eens 30 woningen voor sociale
woningbouw. De volgende keuze is voor juridisch advies voorgelegd aan de huisadvocaat.

Het college kiest voor een reguliere vergunningsprocedure voor de ptaatsing van 30 tijdelijke
woningen voor statushouders
Het college heeft besloten medewerking te verlenen voor 30 woningen door middel van een reguliere
procedure (maximale doorlooptijd is 14 weken) met gebruikmaking van de zogenoemde'kruimellijst'
voor ander gebruik van grond en bouwwerken voor een periode van ten hoogste 10 jaar (artikel2.12,
lid 1, sub a onder 2 Wabo in samenhang met artikel 4lid 11 Bor). Op grond van de Crisis- en
Herstelwet mag dit 15 jaar zijn.
Hiertegen staat bezwaar, beroep en hoger beroep open. Het plan loopt dan wel mogelijk vertraging
op.

Het college kiest vervolgens voor een uitgebreide vergunningsprocedure voor 30 tijdelijke

woningen voor sociale woningbouw
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van artikel 3.10 van de Wabo voor een periode van l0 jaar met de
optie gebruik te maken van de mogelijkheid van de Crisis- en Herstelwet voor 15 jaar.

-3De gemeenteraad moet twee besluiten nemen; over het ontwerp verklaring van geen bedenkingen

- na de terinzagelegging- de definitieve verklaring van geen bedenkingen. Een
omgevingsvergunning voor het plaatsen van deze tijdelijke woningen zal uiterlijk in het tweede
kwartaal van 2021 kunnen worden verleend. Het is niet aannemelijk dat de woningen voor 3l
december 2020 geplaatst kunnen worden. Ook bij een uitgebreide Wabo procedure is het voor direct
belanghebbenden mogelijk om beroep aan te tekenen. Naar verwachting zorgt de uitgebreide
procedure voor extra vertraging.
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Voor de ontwikkeling wordt samengewerkt met een partner
De gemeente heeft onvoldoende capaciteit om zelf te ontwikkelen en te beheren en de financiële
risico's moeten worden beperkt. Er zijn 2 opties om een partner aan te trekken.
a. Een investeerder contracteren. De gemeente stelt de grond beschikbaar en deze partij
plaatst, beheert en verhuurt de woningen.
b. Een woningbouwvereniging plaatst, beheert en verhuurt de woningen. De gemeente heeft al
een langdurige samenwerkingsrelatie. Voorfinanciering of een bijdrage daarin door de
gemeente is waarschijnlijk. Een budget moet worden aangevraagd bij de raad.
Er is een aantal kanttekeningen
Er zijn verschillende aspecten die onderzocht moeten worden en de uitkomsten zijn nog onzeker. Er
moet rekening worden gehouden met de volgende dilemma's;
TUd; de vergunningsprocedure, bezwaar en beroep procedure zorgt voor vertraging. Hoeveel
is (nog) niet precies vast te stellen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de opdracht vanuit de

-

provincie.

-

Kosten; voordat duidelijk is wat de totale kosten zijn, moet er een budget voor de sanering
worden vrijgemaakt. Echter ook voor de lange termijn is sanering van de grond noodzakelijk.

Het vervolgproces en de planning
Op dit moment bevinden we ons in de ontwerp- en voorbereidingsfase. De volgende stappen zijn van
belang;
lnformeren provincie - september 2020
belanghebbenden - augustus/september 2020
I nformatie/participatie
Contact maatschappelijke partners ten behoeve van sociaal plan - september 2020
Uitvragen offertes voor de sanering - gereed september 2020
Gunning sanering - gereed september 2020
Overeenkomst sluiten met partner - gereed eind september 2020
lndienen aanvraag omgevingsvergunning - gereed half oktober 2020
De raad wordt maandelijks geihformeerd over de voortgang
Het plaatsen van flexwoningen op Blekersveld is een 'gevoelig' traject. Het college informeert de
raad maandelijks over de voortgang van het project en de raad wordt van harte uitgenodigd voor de
partici patiebijeen komsten.
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