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Voorwoord
Hierbij wordt het haalbaarheidsonderzoek aangeboden rond de ruimtelijke ontwikkeling van
Hellouw. Ik roep de volgende momenten in herinnering.
• Op 27 april 2010 is er een concept offerte uitgebracht.
• Bij schrijven van 20 mei 2010 is er een opdracht verstrekt.
• Een eerste outline van 5 juni 2010 van de haalbaarheidsstudie is besproken op 11 juni 2010.
• Een tweede outline van 22 juni 2010 van de haalbaarheidsstudie is aan de orde geweest op 24
juni 2010.
• Een concept van 28 juni 2010 van de haalbaarheidsstudie is besproken op 5 juli 2010.
• Op 14 juli 2010 vond een gesprek plaats met het bestuur van het Fonds van Stegen en Wegen.
• Daarnaast heeft op 18 mei 2010 een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de
gemeente Neerijnen (Mevr. Peeters, mevr. Vonk en de heer Loeff) waarbij ook de heren
Bambacht en van Zadelhoff van Dorpsbelangen en de heer Nijland (rapporteur) aanwezig
waren. Aansluitend is met de beide laatste heren aansluitend een verkenning gedaan van
mogelijke veranderingslocaties en knelpunten in Hellouw. De samenwerking met de
vertegenwoordigers van Dorpsbelangen was erg inspirerend.
• Op 18 november 2010 is deze rapportage in een plezierig en constructief overleg toegelicht bij
de gemeente Neerijnen. Daarbij schoven aan: mevr. Vonk en de heer Loeff van de gemeente
Neerijnen, mevr van Zandwijk, mevr Koster, de heren Bambacht, Zadelhoff van
Dorpsbelangen en de heer Nijland (rapporteur).
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Par 1 De onderzoeksvraag
In het Dorpskwaliteitsplan (Dorpsvisie Hellouw 2008-2018) is een tweetal varianten opgenomen rond
de ruimtelijke ontwikkeling van Hellouw. Deze varianten gaan onder meer over infrastructuur en
over het toevoegen van woningbouw. Ze zijn als volgt omschreven:
Scenario 1: (zie pagina 18, Dorpskwaliteitsplan)
• Woonbebouwing op de huidige locatie van de voetbalvelden
• Aanleg van de bomenlaan
• Voetbalvelden op de volkstuinen
• Ruimte voor andere sport ten noorden van de Tinnegieter
Scenario 2: (zie pagina 18, Dorpskwaliteitsplan)
• Woonbebouwing op de huidige locatie voetbalvelden
• Aanleg van de bomenlaan
• Dorpsplein
• Woonbebouwing ten zuiden van het dorpsplein
• Voetbalvelden ten westen van de bomenlaan
Later is daar een nieuwe variant bij gekomen:
Scenario 3:
• Nieuw voetbalveld en aangepaste faciliteiten op de huidige locatie
• Woonbebouwing op locatie volkstuinen
• Aanleg van de bomenlaan
De onderzoeksvraag is verkend in de offerte van 27 april 2010 en in de bevestiging van de Dorpsbelang
Hellouw van 20 mei 2010. Ook zijn de diverse varianten doorgenomen op 11 juni 2010, 24 juni 2010 en 5 juli
2010.
Naar aanleiding van deze overleggen zijn uiteindelijk de volgende varianten geformuleerd:
In alle varianten wordt opgenomen:
• De rotonde op de Graaf Reinaldweg/Korfgraaf
• Incidentele woonbebouwing langs de Korfgraaf (5 stuks)
• Incidentele woonbebouwing langs de Waalband dijk (5 stuks)
• Bedrijfskavels ter hoogte van de Korfgraaf/rotonde (2 stuks)
• Aanleg van de bomenlaan (in scenario 10 en 11 is het de westelijke variant)
Scenario 1:
• Woonbebouwing op de huidige locatie van de voetbalvelden
• Voetbalvelden op de volkstuinen
• Ruimte voor andere sport ten noorden van de Tinnegieter
Scenario 2:
• Woonbebouwing op de huidige locatie voetbalvelden
• Ontwikkeling dorpsplein (openbare ruimte)
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•
•
•

Combi van accommodatie voetbalclub en dorpshuis ten westen dorpsplein
Voetbalvelden ten westen van de bomenlaan
Woonbebouwing ten zuiden van het dorpsplein

Scenario 3:
• Nieuw voetbalveld en accommodatie-uitbreiding op de huidige locatie
• Woonbebouwing op de locatie volkstuinen
Scenario 4:
• Nieuw voetbalveld en accommodatie-uitbreiding op de huidige locatie
• Ontwikkeling dorpsplein (louter parkeeroplossing)
• Woonbebouwing op de locatie volkstuinen
Scenario 5:
• Nieuw voetbalveld en accommodatie-uitbreiding op de huidige locatie
• Woonbebouwing ten oosten van de bomenlaan
• Ontwikkeling dorpsplein (louter parkeeroplossing)
Scenario 6:
• Nieuw voetbalveld en accommodatie-uitbreiding op de huidige locatie
• Woonbebouwing op locatie volkstuinen
• Dorpsplein (openbare ruimte)
Scenario 7:
• Nieuw voetbalveld en accommodatie-uitbreiding op de huidige locatie
• Woonbebouwing op locatie volkstuinen
• Dorpsplein (openbare ruimte)
• Verplaatsing school
• Appartementen op locatie school
Scenario 8
• Nieuw voetbalveld en accommodatie-uitbreiding op de huidige locatie
• Woonbebouwing op locatie volkstuinen
• Dorpsplein (openbare ruimte)
• Verplaatsing dorpshuis
• Appartementen op locatie dorpshuis
Scenario 9
• Nieuw voetbalveld en accommodatie-uitbreiding op de huidige locatie
• Woonbebouwing op locatie volkstuinen
• Dorpsplein (openbare ruimte))
• Verplaatsing school
• Appartementen op locatie school
• Verplaatsing dorpshuis
• Appartementen op locatie dorpshuis
Scenario 10
• Nieuw voetbalveld en accommodatie-uitbreiding op de huidige locatie
• Woonbebouwing op locatie volkstuinen
• Bomenlaan meer westelijk tussen Korfgraaf en volkstuinen
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Scenario 11
• Nieuw voetbalveld op de huidige locatie
• Woonbebouwing op locatie volkstuinen
• Nieuwe accommodatie tussen kunstgrasveld en grasveld
• Parkeren op huidige locatie van de bestaande accommodatie
Achtereenvolgens ga ik in op de volgende onderwerpen
•
De status van de rekensom (par 2)
•
Betekenis van de Wet Ruimtelijke Ordening 2008 voor de ontwikkeling van Hellouw (par 3)
•
Wie vervult de regierol en wie doet de productierol (par 4)
•
Omgaan met kleinere particuliere initiatieven (par 5)
•
Haalbare volkshuisvesting (par 6)
•
Woningbouwprogramma (par 7)
•
Bouwstenenverkenning (par 8)
•
Doorrekening scenario’s (par 9)
•
Voorkeursaanpak (par 10)
•
Overige suggesties (par 11)
•
Disclaimer (par 12)
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Par 2 De status van de rekensom
De analyse en rekensom behoren bij de structuurvisie fase. Zoals bekend verlopen ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten langs een vast stramien. We onderkennen meestal de volgende stadia:
• Aanvliegroute: we hebben het dan over ideeën van bewoners, van de gemeente, van
eigenaren en voorzien deze van een eerste analyse rond economische uitvoerbaarheid in de
vorm van een financiële foto. We knippen het ruimtelijke ontwikkelingsproject op in een
aantal projecten.
• Plan van aanpak voor een project: we starten dan een project en formuleren output en
outcome, de organisatie etc. We maken dan een verdere rekensom (een
opportuniteitsberekening).
• Haalbaarheidsfase: dit is een meer gedetailleerde verkenning van een project (een
haalbaarheidsberekening).
• Ontwerpfase: dit behelst de vraag: hoe gaan we het maken (een exploitatieopzet).
• Realisatiefase: de feitelijke vervaardiging (een exploitatiebegroting).
De nu geleverde analyse is een financiële foto en daarbij wordt gebruik gemaakt van kengetallen en
eenheidsprijzen. Er is in dit stadium louter een financiële impressie. Er is nog geen stedenbouwkundig
ontwerp met bijbehorende profielen, ruimtegebruik meting etc. Ook zijn geen taxaties voorhanden
van grondaankopen. Een overzicht van werken en maatregelen met bijbehorende specificaties
ontbreekt.
De rekensom kent gelet op het voorgaande een hoog abstractieniveau die wel beoogt houvast te
bieden bij de bepaling van de gewenste ontwikkelingsrichting. Er moet rekening worden gehouden
met grote bandbreedten (plus of min 25%).
Dan de gelaagdheid. We kennen drie lagen rond de bouwvoornemens in de casus Hellouw:
1
Er is een (klassieke) grondexploitatie: hierin staan de getallen die verband houden met inkoop van
grond, de bewerking in de vorm van een bestemmingsplan alsmede het geschikt maken door middel
van bouwrijp maken en woonrijp maken. Deze analyse gaat in op de grondexploitatie.
2
Op de grond worden opstallen gemaakt: er komen woningen en er komen andere faciliteiten. Denk
aan de aanleg van voetbalvelden, kleedkamers, gebouwen voor de openbare dienst (in het dorpshart).
Deze analyse gaat niet in op de bouwkosten van de woningen maar we nemen in par 8 wel mee:
•

De kosten van aanleg van voetbalvelden en bouwkosten van gebouwen (niet zijnde
woningen).

3
De kosten van exploitatie van de voorzieningen (denk aan onderhoud, personeel, energie). Deze
blijven in deze analyse buiten beschouwing.
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Par 3 Betekenis van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening voor de
ontwikkeling van Hellouw
De nieuwe wet Ruimtelijke Ordening die vanaf 1 juli 2008 van kracht is, biedt krachtige
aanknopingspunten voor de invulling van de plannen in Hellouw.
Ik beveel aan om de Dorpsvisie om te bouwen naar een Structuurvisie Hellouw. We hebben dan een
trefzekere invloed op de ontwikkelingen en op de bekostiging van maatregelen.
Zonder in detail in te gaan op de Wro (inclusief Grondexploitatiewet) lijkt me dat voor Hellouw de
volgende ingrediënten van groot belang zijn:
• Een structuurvisie als basis voor ruimtelijk programmeren: welk bouwprogramma wordt
wanneer toegevoegd voor welke doelgroep (denk aan CPO) en met welke
financieringscategorie, locatie etc. ? ; het vormt dan een houvast voor later op te stellen
bestemmingsplannen.
• Een structuurvisie is kan een waardevolle basis zijn voor de bekostigingstructuur voor grote
infrastructurele werken. In elke gebiedsontwikkeling moeten er grote werken worden verricht
rond grijs, groen en blauw. In de Dorpsvisie is als groot werk gesignaleerd: de nieuwe entree
voor Hellouw (grijs). Op het schaalniveau van Neerijnen lijken er louter per afzonderlijke
kern (waaronder Hellouw) bovenwijkse werken te zijn. De entree kan worden verhaald
(kostenverhaal nieuwe Wro) op de bestaande bebouwing (deze wordt dan betaald vanuit de
algemene middelen) en vanuit de nieuwe ontwikkelingen. Deze wordt dan verhaald als
bijdrage bovenwijks Hellouw op de nieuwe ontwikkelingen. Zie par 5.
• Een structuurvisie is een verplicht document wanneer we in een exploitatieplan bovenplanse
kosten willen gaan verhalen. Dit houdt verband met art 6.13.7 van de Wro. In het ene
exploitatieplan (met een zoete uitkomst) worden dan kosten opgenomen ten behoeve van een
exploitatieplan met een zure uitslag. In een exploitatieplan worden locatie-eisen neergelegd en
wordt het kostenverhaal geregeld rond locaties wanneer deze eisen en verhaal niet langs
andere weg zijn verzekerd. Langs andere weg wil zeggen: via actieve productie, een pps
overeenkomst, bouwclaim overeenkomst, anterieure grondexploitatie overeenkomst Wro
6.24.1. Men zou kunnen stellen dat een bovenplanse bijdrage in een kunstgrasveld niet
houdbaar is want er is wel profijt maar geen toerekenbaarheid (knock out principe). Daarom
wordt bovenplanse verevening in deze analyse niet verder verkend.
• De structuurvisie is een verplicht document voor de betaling van bijdragen ruimtelijke
ontwikkelingen via een Wro 6.24.1 overeenkomst. Dit is in Hellouw zeer actueel. We kunnen
eigenaren, die zelf ontwikkelen, laten meebetalen aan bijvoorbeeld:

het nieuwe dorpshart; de drie criteria zijn niet van toepassing. Denkbaar is om de
grond en bouwkosten van het nieuwe hart volledig af te wentelen op de
nieuwbouw in de vorm van een vrijwillige bijdrage.

de voetbalvelden: denkbaar is deze af te wentelen op de nieuwe bebouwing in de
vorm van een vrijwillige bijdrage

huurwoningen; vrij sector betaalt mee aan de sociale bouw in de vorm van een
deficit sociaal bijdrage.
Ik beveel dringend aan de bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen op te nemen in de dorpsvisie en
naderhand te verankeren in een gemeentelijke structuurvisie Hellouw.
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Par 4 Wie vervult de regierol en wie doet de productierol
De gemeente Neerijnen vervult de regierol rond de ruimtelijke ontwikkeling. Via een structuurvisie
waarvoor de bouwstenen door Dorpsbelangen zijn aangedragen wordt de ontwikkelingsrichting
aangeduid.
Zulks houdt niet in dat de gemeente ook zelf de productierol gaat vervullen. De gemeente zou het
eigen eigendom kunnen (her)ontwikkelen en voor de andere locaties de facilitaire productierol
kunnen spelen. Er zou een ontwikkelingsmaatschappij actief kunnen worden gekoppeld aan
Dorpsbelangen, die rol kan ook worden neergelegd bij een corporatie of het Fonds van Stegen en
Wegen. De facilitaire rol voor kleine locaties wordt uitgesponnen in par 5.
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Par 5 Omgaan met kleinere particuliere initiatieven
In de dorpsvisie Hellouw (zo dadelijk sv Hellouw) wordt ruimte geboden voor kleinere particuliere
initiatieven op eigen grond. Bijvoorbeeld als het gaat om dijkwoningen. Ik beveel aan met de
eigenaren (daartoe kan ook het Waterschap behoren) telkens in een tweetrapsraket te gaan
contracteren. Eerst is er een intake. Kansrijke initiatieven gaan door.
Trede 1 is dan een Wro 6.24.1 fase 1 overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat :
• de eigenaar een Programma van Eisen meekrijgt (de eigenaar betaalt daarvoor); ik kan me
voorstellen dat Dorpsbelangen Hellouw een stem krijgt in de formulering van dat PVE.
• de eigenaar maakt voor eigen rekening een ontwikkelplan;
• de gemeente beoordeelt dit en de Belangenvereniging Hellouw krijgt een adviserende rol; de
eigenaar betaalt voor de beoordeling
Trede 2 is dan (bij een positieve afronding van fase 1) een Wro 6.24.1 fase 2 overeenkomst met als
mogelijke inhoud:
• de afspraak om het ontwikkelplan te realiseren (het plan wordt daartoe expliciet
overgenomen in het contract!)
• de afspraak dat wordt betaald voor alle kosten van grondexploitatie waaronder de kosten van
Bro 6.2.4. en 6.2.5. (kostensoortenlijst) en dit omvat ook planschade en bovenwijks stel € 5000
(ten behoeve van bijvoorbeeld een bijdrage in de entree van het dorp; denk bijvoorbeeld aan
de rotonde aan de Graaf Reinaldweg)
• de afspraak dat er een bestemmingsplanwijziging komt of een projectbesluit (door de nieuwe
Crisis en Herstelwet is dit attractief geworden)
• de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling nieuw dorpshart stel € 5000/woning
• de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling voetbalvelden stel € 5000/woning
• de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling deficit sociaal stel € 5000/woning
• de overname om niet door de gemeente van nieuwe openbare ruimte
De vraag is of een eigenaar dit zou kunnen betalen.
De nieuwe grondwaarde onder een woning die na oplevering € 400.000 waard is, is circa 35% van €
400.000. Dit is € 140.000 excl btw. Daar staan kosten tegenover.
De kosten van 6.24.1 fase 1 bedragen ongeveer € 10.000.
De kosten van 6.24.2 fase 2 bedragen indicatief voor bestemmingsplan € 8.000 , ambtelijke kosten €
3000 , planschade pm, bovenwijks € 5.000, bouwrijp maken en woonrijp maken € 10.000 bijdragen r.o
15.000). Samen is dat indicatief € 41.000 plus pm.
Er is , bij deze ruwe getallen (en zonder rekening te houden met de inbrengwaarde van het te
ontwikkelen terrein) nog altijd een waardesprong voor de eigenaar van € 140.000 minus € 51.000 is
afgerond € 89.000. Met andere woorden: er lijkt voor de eigenaar geen beletsel aanwezig te zijn om te
betalen. Een veel gehoord argument is dat eigenaren zullen zeggen niet over het geld te beschikken.
Dat klopt maar de waardesprong rond de grond maakt een lening bij een bank mogelijk.
Ik beveel aan deze werkwijze op te nemen in de structuurvisie Hellouw vanwege de transparantie en
ook omdat de structuurvisie een communicatief middel is. Door deze bijdragen komt de economische
uitvoerbaarheid van de structuurvisie Hellouw dichterbij.
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Par 6 Haalbare volkshuisvesting
Om betaalbare volkshuisvesting (huur en koop) mogelijk te maken zijn er diverse mogelijkheden.
Naast de gangbare vormen attendeer ik op de volgende publiekrechtelijke mogelijkheden:
• vastleggen van percentages voor sociale huur in een bestemmingsplan
• vastleggen van de locaties voor sociale huur en sociale koop in een exploitatieplan; in een
exploitatieplan betaalt iemand die sociale huur of sociale koop realiseert, een lagere
exploitatiebijdrage (solidariteitsprincipe)
Het is wenselijk expliciet daarover zaken aan te geven in de structuurvisie (zie par 3).
Daarnaast zijn er bij uitgifte de volgende financiële mogelijkheden in de private overeenkomstsfeer:
• verkoop van grond door de gemeente of een ontwikkelingsmaatschappij (bijvoorbeeld het
Fonds van Stegen en Wegen) of een corporatie met bijbetalingclausule bij later afwijkend
gebruik);
• uitgifte in erfpacht door de gemeente of een ontwikkelingsmaatschappij of een corporatie met
canon-aanpassing bij later afwijkend gebruik;
• uitgifte in erfpacht door de gemeente of een ontwikkelingsmaatschappij of een corporatie met
een klimcanon.
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Par 7 Woningbouwprogramma
Er wordt uitgegaan van een bouwprogramma van 40 woningen voor 2011-2018, exclusief de aantallen
waarvoor al een bouwvergunning is verleend, en exclusief woningen ter plaatse van de griendhandel.
Minus de beoogde 5 woningen aan de Korfgraaf (zie par 5) en minus de voorziene 5 woningen aan de
Waalbanddijk (zie par 5) is er een woningbouwprogramma van 30 woningen. In de structuurvisie
wordt uitgegaan van een dichtheid van 22 woningen per hectare. Het woningbouwprogramma vergt
dan 30/22*10000 m2 = 13636 m2 bruto oppervlak. De woonwerklocaties (2 stuks) laat ik buiten
beschouwing vanuit de optiek van deze woningbouwprogrammering.
Van het programma is 50% sociale koop/sociale huur en 50% is koop (te splitsen in midden duur en
duur).
Omdat een stedenbouwkundige schets ontbreekt is het ruimtegebruik in deze analyse aan de hand
van normatieve getallen als volgt ingevuld:
15 woningen sociale huur /sociale koop
Uitgeefbaar is : 230 m2 per woning
Groen: 30 m2
Water: 35 m2
Verharding 70 m2 ( er is relatief meer parkeren op openbaar terrein dan bij de volgende categorieën
woningen)
Samen 365 m2 per woning
8 woningen vrije sector middenklasse
Uitgeefbaar is : 350 m2 per woning
Groen: 30 m2
Water: 35 m2
Verharding 50 m2
Samen 465 m2 per woning
7 woningen vrije sector duur
Uitgeefbaar is : 500 m2 per woning
Groen: 30 m2
Water: 35 m2
Verharding 50 m2
Samen 615 m2 per woning
Voor 30 woningen is het ruimtegebruik: 15*365+8*465+7*615=13.500 m2.
Die uitslag (13.500 m2) is nagenoeg gelijk aan de eerder genoemde aanname in de structuurvisie
(13.636 m2)
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Par 8 Bouwstenenverkenning
In de eerste plaats is aan de orde welke ruimtelijke ontwikkelingsvariant macro voor Hellouw de
beste variant is. We kijken dan niet naar eigenaren maar de insteek is een kosten en batenanalyse.
A De rotonde op de Graaf Reinaldweg
B Incidentele woonbebouwing langs de Korfgraaf (5 stuks)
C Incidentele woonbebouwing langs de Waalbanddijk (5 stuks)
D Bedrijfskavels aan Korfgraaf (2 stuks)
E Aanleg van de bomenlaan
F Woonbebouwing op de huidige locatie van de voetbalvelden
G Ontwikkeling dorpsplein (openbare ruimte)
H Voetbalvelden op de volkstuinen
I Nieuw voetbalveld en accommodatie-uitbreiding op de huidige locatie
J Woonbebouwing op locatie volkstuinen
K Woonbebouwing ten oosten bomenlaan
L Verplaatsing school
M Appartementen op locatie school
N Verplaatsing dorpshuis
O Appartementen op locatie dorpshuis
P Groen/waterstrook Graaf Reinaldweg
Q Tinnegieter opknappen (beperkt)
R Tinnegieter opknappen (ruimer deel)
S Ruimte voor andere sport ten noorden van de Tinnegieter
T Voetbalvelden ten westen van de bomenlaan
U Dorpshuis in combinatie met accommodatie voetbalvereniging
V Dorpsplein parkeeroplossing
W Nieuwe accommodatie voetbalvereniging tussen kunstgrasveld en bestaand grasveld alsmede aanleg
kunstgrasveld
X Bomenlaan op een westelijker locatie en haaks aansluitend op de volkstuinlocatie
Deze locaties zijn op twee bijlagen aangeduid.
Elk van de bouwstenen is voorzien van een indicatieve kosten en opbrengstverkenning.
Deze zijn verwerkt in een niet openbaar deel dat ter hand is gesteld van Dorpsbelangen Hellouw,
omdat er inschattingen zijn opgenomen over specifieke kosten en opbrengsten die gevoelig kunnen
zijn bij verdere gesprekken in de vervolgfase.
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Par 9 Doorrekening scenario’s
Wanneer we de scenario’s en bouwstenen met elkaar combineren dat ontstaat het volgende beeld: alle
bedragen zijn * € 1000

Bouw
steen
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Totaal
excl
PM

Scen
1

Scen
2

Scen
3

Scen
4

Scen
5

Scen
6

Scen
7

Scen
8

Scen
9

Scen
10

Scen
11

Pm
50
50
10
-900
2000

Pm
75
75
20
-900
2000
-800

Pm
50
50
10
-900

Pm
75
75
20
-900

Pm
75
75
20
-900

Pm
75
75
20
-900

Pm
75
75
20
-900

Pm
75
75
20
-900

Pm
75
75
20
-900

Pm
50
50
10

Pm
50
50
10

-800

-800

-800

-800

-1200
1800

-1200
1800

-1200
1800

-1200
1800

-1200
1800

1800

-800
198

Pm
Pm
-800
198

-200

-200

-200

-200

-1732

-700
-190

-1900
-700
-890

-2100
-1200
1800

-1200
1800

geen

-1200
1400

Pm
Pm

-400

-400
-100

-200
-850

-200

-200

-200

-400

-400

-200

-200

-2100
-2100

-2340

-4230

-390

-730

-1130

-1130

-1130

-1732

Noot: Bij scenario 2: F en K sluiten elkaar uit; er is te weinig bouwproductie om beide
woningbouwlocaties te ontwikkelen .
De tabel heeft alleen betekenis als vergelijking van varianten. Met andere worden: de getallen hebben
in dit stadium louter vergelijkingsrelevantie. De tabel beoogt een zoekrichting te bieden voor het
preferente ontwikkelingsmodel.
De vergelijking is relevant voor de scenario’s 1,2,3 en 10.
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Hieruit komt naar voren dat scenario 3 en 10 financieel in de vergelijking significant het meest
gunstig uitpakken, in relatie tot scenario 1 en 2. De andere scenario’s kunnen worden gezien als
toevoegingen op de eerste drie scenario’s.
Dat betekent dat ingezet zou kunnen worden op woonbebouwing op de volkstuinen. De bomenlaan
ware in westelijke richting op te schuiven omdat deze dan mede een functionele betekenis krijgt ter
ontsluiting van de woonlocatie.
De voetbalvelden blijven op de huidige locatie. Een kunstgrasveld is nodig. Daarnaast speelt een
afgeleide vraag en dat is de verbouwing/nieuwbouw van de accommodatie. Beide zijn uitgerekend.
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Par 10 Voorkeursaanpak
De eigendom van het Fonds van Wegen en Stegen en een toekomstige meer rendabele invulling van
dat eigendom vervult een sleutelrol. Het is uitermate wenselijk en kansrijk samen met het bestuur
van het Fonds te verkennen waar win/win aan de orde kan zijn. Langs andere weg is hierover
gerapporteerd.
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Par 11 Overige suggesties
Gaarne wijs ik op het volgende:
• In de dorpsvisie wordt regelmatig het woord erfpacht gebruikt als tijdelijke oplossing in
afwachting van definitief gebruik van de grond. Erfpacht is evenwel een zakelijk recht dat
wordt gebruikt voor langjarige bestemming en gebruik. Beter is te mikken op voortgezet
gebruik of tijdelijk gebruik (tijdelijke verhuur etc). Dit ware te combineren met inplanting van
boomstructuren en realisatie van waterstructuren zodat als het ware een kamerstructuur
ontstaat die perspectief biedt op een fraaie aankleding-inkleding-aanzicht van het dorpse
weefsel van Hellouw.
• In de gemeentelijke structuurvisie moeten de bijdrage voor ruimtelijke ontwikkeling worden
verankerd conform de eisen die de Wro in artikel 6.24.1.a daaraan stelt.
• Het is zinvol een notitie bovenwijks te maken inclusief een bestedingsplan dat ook de
voorgestane bomenlaan en rotonde omvat. Op die manier kan via profijt, toerekenbaarheid en
proportionaliteit een kostendeel worden neergelegd bij de nieuwe ontwikkelingen
(kostenverhaal).
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Par 12 Disclaimer
Graag attendeer ik op de volgende onderdelen:
• Alle ramingen zijn exclusief BTW omdat deze verrekenbaar of compensabel is. Een
uitzondering is gemaakt voor de sportfaciliteiten en accommodatie. De ramingen zijn inclusief
BTW ofschoon in een latere fase fiscaal geoptimaliseerd zou kunnen worden, en aanbevolen
wordt zulks dan te doen.
• Het kan zijn dat vanwege spreekwoordelijke werkhonger ramingen lager uitpakken. Alle
ramingen kennen een bandbreedte in dit stadium van het planproces.
• Voor zover bekend vormt het item archeologie geen beletsel voor de gebiedsontwikkeling.
• Voor zover kon worden nagegaan vormen majeure kabels en leidingen geen hindernis voor
de gebiedsontwikkeling, dit moet (in een latere fase) nog wel worden geverifieerd door
middel van een klickmelding.
• Nu een eerste baken is gezet kan en moet in de verdere stadia gezocht worden naar
planoptimalisatie.
• Er is een latente wens om te komen tot een gymnastieklokaal; wellicht dat een passende
oplossing mogelijk is in het nieuwe dorpshuis.
Buiten het onderzoek vielen de volgende onderwerpen:
• De omgang met investeringen in leefbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, toerisme, natuur,
landschap en milieu, verenigingsleven etc. Deze uitgaven buiten de context van een
grondexploitatie.
• De in de Dorpsvisie opgetekende wensen vormden ten principale het uitgangspunt voor de
berekening. Er is een toets gedaan of dat beleidsmatig haalbaar is bijvoorbeeld vanuit
gemeentelijk, provinciaal of landelijk vastgesteld ruimtelijk beleid. Er is ook geen toets gedaan
op markttechnische afzetbaarheid.
• De formele status die Dorpsbelang heeft/zou kunnen hebben bij het ter hand nemen van de
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en de relatie met een eventuele
dorpsontwikkelingsmaatschappij met toegesneden rollen en risico’s. Ik adviseer deze rol ook
te verkennen.
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Bijlagen:
Twee kaarten met aanduiding van de verschillende bouwstenen.
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