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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 15 mei 2012 
Naam opsteller : mw. J. Sanders 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders : dhr. A. Hietbrink 
 
Onderwerp: Kloosterlandgoed Ursulinen en Woongroepen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. Kennis te nemen van de eindrapportage Groepswonen op het 

Kloosterlandgoed opgesteld door BMC (bij 1 2012-04-26) 
2. Kennis te nemen van het verslag van overleg tussen partijen d.d. 31 januari 

2012 (bij 2 2012-04-26) 
3.  Vast te stellen dat de Woongroepen zowel vrije sector woningen als sociale 

woningen en algemene ruimten wensen af te nemen 
4. Vast te stellen dat er voor de vraag van de Woongroepen op de Zuid-West hoek 

van het Kloosterlandgoed geen exploitant van het sociale onroerend goed is 
gevonden 

5. Vast te stellen dat daardoor niet voldaan kan worden aan de motie d.d. 11 
november 2010 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Dit voorstel gaat over de haalbaarheid van de huisvesting van de Woongroepen op de Zuid-West 
hoek van het Kloosterlandgoed. 
 
Tijdens de raadsvergadering van 11 november 2010  is ingestemd met de functie verandering ten 
behoeve van de woningontwikkeling op het landgoed. Uw raad heeft ons college opdracht 
gegeven daartoe een conceptbestemmingsplan voor te bereiden. Uw raad heeft ons college, 
middels de motie, de opdracht gegeven om als randvoorwaarde bij de voorbereiding van het 
bestemmingsplan te stellen, dat bij de woningbouwontwikkeling rekening gehouden moet worden 
met de mogelijkheid van het vestigen van een Woongroep in het segment van de vrije sector.  
 
Om aan de opdracht gehoor te geven hebben wij op 7 december 2010 besloten om een 
deskundige (bureau BMC) in te schakelen om een onderzoek te laten uitvoeren naar de 
haalbaarheid van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap door de Woongroepen op het 
Landgoed Ursulinen. Het onderzoek betreft de Zuid-West hoek van het plangebied. 
 
Dit voorstel geeft de belangrijkste conclusies uit het onderzoek en de belangrijkste conclusies van 
de gesprekken met de Woongroepen. 
 
Conclusies uit het Haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door BMC 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat: 

a. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een ontwikkelvorm voor woningbouw is 
waarbij een collectief volledige zeggenschap heeft over diverse aspecten van de woningen 
en woonomgeving. Het collectief treedt zelf op als opdrachtgever. (zie hoofdstuk 2). De 
commerciële partij AM beheert de grondexploitatie en voert de regie uit over de 
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ontwikkeling. Van een pure CPO is op deze locatie dan ook geen sprake (zie hoofdstuk 4 
en 5).  

b. De woongroepen een exclusieve collectieve afnemer kunnen worden (zie hoofdstuk 4 en 5) 
en kunnen inspraak krijgen (zie hoofdstuk 5). 

c. De woongroepen om woningen in de sociale huur sector en vrije sector koop vragen (zie 
hoofdstuk 3 en 4). 

d. Om de woongroepen ook binnen de Huisvestingsverordening een kans van slagen te 
geven er een aanpassing in de toewijzingscriteria op de huisvestingsverordening is 
voorgesteld (college advies van 29 november 2011 en aanbeveling 3, hoofdstuk 5) 

Om tot een haalbaar CPO op het Kloosterlandgoed te komen zijn 5 adviezen gegeven (hoofdstuk 
5). Een van de adviezen was: ‘zoek met spoed een afnemer voor de sociale huurwoningen’.  
 
Conclusies nav gesprekken met de Woongroepen 
De belangrijkste conclusies uit de gesprekken met de Woongroepen zijn dat: 

a. De woongroepen behalve vrije sector woningen ook sociale huurwoningen en een 
gemeenschappelijke ruimte op de locatie wensen 

b. De woongroepen ook de sociale appartementen en algemene ruimten uit het Kloosterhof 
zouden willen huren; het hof valt buiten de sociale opgave van het plangebied. Vooralsnog 
is er geen samenwerking tussen de Congregatie en de Woongroepen met betrekking tot 
het Kloosterhof. 

c. De woongroepen geen woningcorporatie hebben gevonden die wil meewerken aan de 
aangepaste woningtoewijzing en aan de sociale planontwikkeling in de Zuid-West hoek van 
het plangebied 

d. Kennemer Wonen wil meewerken aan de planontwikkeling op het plan gebied maar kan 
zich niet verenigen met de aangepaste woningtoewijzing omdat kandidaat huurders met 
een langere wachttijd gepasseerd worden 

e. Woonzorg Nederland wil meewerken aan de aangepaste woningtoewijzing maar vindt dat 
het totale Landgoed als planontwikkelingslocatie gezien moet worden; met name in de 
totale verdeling sociaal en vrije sector en het exploiteren van de gemeenschappelijke 
voorzieningen. De appartementen in het Kloosterhof zouden dan worden aangemerkt voor 
de sociale sector.  
Ons college is van mening dat dat geen reële optie is aangezien er dan op korte termijn 
geen sociale woningbouw beschikbaar is. Daarnaast is de Congregatie niet voornemens 
om samen te werken met de woongroepen. De Congregatie heeft eerder aangegeven dat 
de Orde binnen 15 à 25 jaar op natuurlijke wijze zal zijn beëindigd.  

 
Resultaat 
De conclusies uit het haalbaarheidsonderzoek en de gesprekken met de Woongroepen maken dat 
de motie niet uitvoerbaar is op genoemde locatie. Redenen hiervoor zijn: 

1 De woongroepen vragen behalve om vrije sector woningen ook sociale huurwoningen  
2 Er geen exploitant is gevonden voor de sociale huurwoningen in het plangebied met als 
doelgroep de woongroepen  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
De raad besluit met dit voorstel dat het nieuwe bestemmingsplan op het Kloosterlandgoed verder 
wordt voorbereid waarbij geen huisvesting voor de Woongroepen in de sociale sector mogelijk is. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu
kaderstellend 

 aan de raad voorgelegd? 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
a. Burgerparticipatie   burgerparticipatie nvt 
b. Externe communicatie  nee 
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c. Externe overleg gevoerd met  woongroepen, sociaal verhuurders, adviseur 
 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 

Binnen de vastgestelde bestuurlijke kaders is het niet haalbaar om de woongroepen te huisvesten 
in het sociale woningdeel op de Zuid-Westhoek van de locatie Kloosterlandgoed Ursulinen.. Ons 
college heeft door middel van aanpassingen op de Huisvestingsverordening voor deze locatie de 
mogelijkheden tot toewijzing van de huisvesting aan de Woongroepen verruimd. Echter er is geen 
afnemer gevonden om de exploitatie van de sociale woningen en de algemene ruimte op zich te 
nemen. 
 

Tijdens het laatste gesprek op 31 januari 2012 is door Woonzorg Nederland en de Woongroepen 
de suggestie gedaan om het Kloosterhof (moederhuis) in de planontwikkeling te betrekken. Ons 
college is van mening dat dat geen reële optie is aangezien er dan op korte termijn geen sociale 
woningbouw beschikbaar is. Daarnaast is de Congregatie niet voornemens om samen te werken 
met de Woongroepen. De Congregatie heeft eerder aangegeven dat de Orde binnen 15 à 25 jaar 
op natuurlijke wijze zal zijn beëindigd.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

 
Na vaststelling door de raad wordt de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan zsm 
afgerond. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Het haalbaarheidsonderzoek door BMC is met subsidiegelden van de provincie Noord-Holland 
mogelijk gemaakt doordat er een verbinding is gelegd naar het Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap door de Woongroepen. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Het realiseren van Woongroepen op de Zuid-West hoek van de locatie Kloosterlandgoed Ursulinen 
is onhaalbaar omdat er geen exploitant voor het sociale deel is gevonden. Ons college kan het 
bestemmingsplan verder voorbereiden en afronden nadat uw raad het raadsvoorstel met 
betrekking tot afhandeling van de motie heeft vastgesteld.  
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Bijlagen:  

1. Groepswonen op het Kloosterlandgoed, haalbaarheidsonderzoek 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, december 2011 (Bij 1 
2012-04-26) 

2. Verslag overleg partijen 31-01-12 (Bij 2 2012-04-26) 
3. Raadsbesluit Kloosterlandgoed Ursulinen en Woongroepen (Rb 

2012-04-2012) 
 
Bergen, 3 april 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 


