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Opstarten van de wijziging van het bestemmingsplan Alphen Stad en de
aanbesteding van een aantal toekomstige woningbouwlocaties

Voorstel:'I instemmen met het in ontwikkeling nemen van de voorgestelde onorthodoxe
woningbouwlocaties voor de korte termijn overeenkomstig de door het college vastgestelde
kavelpaspoorten, waarvoor het college de procedure tot het wijzigen van het
bestemmingsplan Alphen Stad zal opstarten;

Kerngegevens
Pu bliekssamenvatting

Het college van de Cemeente Alphen aan den Rijn heeft augustus 2019 besloten extra
woningbouwlocaties te onderzoeken. Locaties voor de korte en lange termijn zijn inzichtelijk
gemaakt. Na het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken heeft het college besloten te starten
met de voorbereiding van het wijzigen van het bestemmingsplan Alphen Stad en het in gang
zetten van de selectie van part|en voor de ontwikkeling van de locaties.
De mogelijkheden voor de locaties op langere termijn worden nog verder onderzocht.

lnleiding/aanleiding
Het college van de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in augustus 2019 ingestemd met het
onderzoeken van mogelijke extra locaties voor woningbouw. Deze locaties zijn in september
2019 met de raad besproken, waarna besloten is deze verder te onderzoeken. Deze extra
locaties komen bovenop de 'reguliere'woningbouwproductie. De ambitie is om deze extra
opgave de komende jaren te realiseren.Erzijn circa 20 locaties onderzocht in eigendom van de
gemeente of maatschappelijke partners waar woningbouw gerealiseerd kan worden.

lnmiddels is de haalbaarheid voor de locaties op de korte termijn onderzocht door het
uitvoeren van quick-scans op financiële haalbaarheid en diverse milieu- en
omgevingsaspecten. Op basis van de quick-scans wordt voorgesteld om op de korte termijn
voor een vijftal locaties de procedure voor hetwijzigen van het bestemmingsplan op te starten
en voor I locatie een tUdelUke vergunning te laten aanvragen. Verder is hetvoorstel om het
aanbestedingstraject in gang te zetten.



Beoogd maatschappelijk resultaat
De locaties zijn gezocht om een extra impuls te geven aan de woningbouwproductie, teneinde
beter te voorzien in de woningbehoefte van de kern Alphen aan den Rijn en een bijdrage te
leveren aan de totbtandkoming van een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad.
Door de diversiteit aan locaties kan een ruime variatie aan woningen voor verschillende
doelgroepen worden geboden, ook de bijzondere. Dit betekent variatie qua prijs, eigendom en
woningtype.

Kader

Coalitieakkoord
Opgave Toekomstbestendig wonen en verblijven
Woningmarktstrategie 2019 - 2022 (zaaknummer 254673)
Besluit 267568 Onorthodoxe maatregelen om woningbouwproductie te verhogen
Bestemmingsplan Alphen Stad
Diverse wet- en regelgeving zoals Wro, Awb, Wabo etc.
Aanbested ingsregels
Uitvoeringsprogramma duurzaamh eid 2Ol 7 .

Argumenten , eventuele risico's en eventuele alternatieven
Zoals bij de vaststelling van de Woningmarktstrategie 2019 - 2022 al is geconstateerd, loopt de
druk op de woningmarkt snel op, terwijl de mogelijkheden om in te grijpen beperkt zijn. Dit
le¡dt tot verdringing. Steeds meer inwoners kunnen zichzelf niet meer redden op de
woningmarkt doordat zij te weinig inkomen hebben, soms ook omdat zij onvoldoende
zelfredzaam zijn om zelfstandig te wonen.
De conclusie van de Woningmarktstrategie 201 9 - 2022 is dan ook dat - ook onorthodoxe -
maatregelen nodig zijn om weer enige dynamiek op de woningmarkt te krijgen en met name
inwoners die in de knel zitten perspectief op een woning te bieden. ln dat kader is gezocht naar
extra locaties voor woningenwoningbouw in Alphen aan den Rijn, met als belangrijkste doel het
verschil tussen vraag en aanbod op de korte en lange termijn te verkleinen.

Locaties
ln de zoektocht naar locaties is gericht gekeken naar locaties die in eigendom van de gemeente
of een van onze maatschappelijke partners zijn (woningbouwvereniging, zorginstelling, school).
Dat heeft geleid tot een groslijst van locaties, die zijn beoordeeld op ligging, milieubeperkingen
(geluid, lucht, etc), veiligheid, gevolgen voor hoofdgroenstructuur, beschikbaarheid (binnen
redelijke termijn) en financiële haalbaarheid.
Van de 24 locaties op de lijst, willen we nu vijf in uitvoering brengen. Oorspronkelijk bestond
de lijst uit negen locaties voor de korte termijn. Van deze negen locaties zijn er twee vervallen
omdat deze voor de ontwikkeling op de korte termijn niet haalbaar bleken.
l. De BBS (locatie 8): tijdelijke woningbouw belemmert de definitieve verkeersbestemming
2. De Parkeer- en reisvoorziening bij het station (locatie 9): teveel belemmeringen voor
tijdelijke woningbouw op de korte termijn. Voorstel is deze locatie op de lijst voor de lange
termijn te plaatsen.
Voorstel is om voor een vijftal locaties de mogelijkheden tot ontwikkelen in gang te zetten.
Deze locaties voldoen aan de criteria genoemd in de woningmarktstrategie.
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l. Vergroten van de voorraad seniorenwoningen: Sommige locaties z¡n bry uitstek geschikt
voor de bouw van seniorenwoningen.

2. Ruimte voor woningbouw creëren: doorpakken in de zoektocht naar extra locaties voor
woningbouw.

Te ontwikkelen locaties korte termiin
Voorstel is om voor onderstaande locaties de procedures voor het wijzigen van het
bestemmingplan alsmede het in de markt zetten van de beoogde ontwikkelingen teneinde deze
op de korte termUn te kunnen realiseren in gang te zetten.
Het betreft de volgende locaties:
l. Klompenmaker
3. Parkeerterrein Oudshoorn
5. Bospark CHL
6. Parkeerterrein ARC
7. Asfaltcentrale 's Molenaarspad
Locaties 2 (Herenhof), 8 (BBS), 9 (P&R station) en 4 (Saffierstraat) zijn vervallen.

Voor de Asfaltcentrale 's Molenaarspad wordt een eigen planologische procedure doorlopen die
niet meegenomen wordt in de wijziging van het bestemmingsplan. Hiertoe kan een tijdelijke
aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend. De mogelijkheid voor het toepassen van
de Crisis- en herstelwet wordt onderzocht.
Voor deze (tUdelUke) locatie is een kavelpaspoort opgesteld voor tijdelijk gebruik. Wanneer uit
het overleg, dat momenteel plaatsvindt met de provincie, goedkeuring komt om de locatie
permanent te ontwikkelen, wordt een nieuw kavelpaspoort opgesteld voor deze locatie.
Conclusie is dat de ontwikkeling van het parkeerterrein van de Herenhof van de lijst is
verwijderd. Deze ontwikkeling leidt, door de hoeveelheid woningen die op deze locatie mogelijk
zijn in combinatie met de te verwachten bezwaren, de te bouwen voorziening en de hieruit
voortkomende kosten, tot een dermate negatief resultaat dat het voorstel is deze uit het
overzicht te halen. Ook de ontwikkeling aan de BBS en het P&R terrein van de NS zijn
vooralsnog van het overzicht verwijderd. De belangen van de NS met het P&R terrein en de
mogelijke brug die in de toekomst met de ontsluiting aansluit op de BBS zijn de redenen
geweest deze twee locaties uit het overzicht te verwijderen.
De locatie Saffierstraat is in vervolg op de raadcommissie van 7 meijl. en de bezwaren en
standpunten die hierin aan de orde kwamen ook van de lijst verwijderd.
De vijf locaties worden nog verder geoptimaliseerd waaronder het vergroten van de
bouwvolumes.

Duurzaamheid
De locaties dragen bij aan het intens¡ever gebruiken van het stedelijk gebied. Algemeen
uitgangspunt is dat grond meervoudig gebruikt wordt, zoals het overbouwen en dubbeí
gebruiken van parkeerplaatsen. Bij de bepaling van mogelijke plancapaciteiten is op voorhand
rekening gehouden met inpassing in het groen, zodanig dat zo min mogelijk inbreuk wordt
gedaan op waardevolle en beschermwaardige bomen. Duurzaamheid zal ook meewegen in de
definitieve keuze voor locaties.
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Participatie

Over de locaties heeft nog geen participatie plaats gevonden. Wanneer besloten wordt de
locaties verder te ontwikkelen, krijgt dit verder vorm.

Financiële consequent¡es

Voor de eerste 7 locaties is een globale financiële haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. De analyse
is globaal omdat het ruimtegebruik en programma in de kavelpaspoorten indicatief is en de
kosten en opbrengsten zijn geraamd met kengetallen en ervaringscijfers. De resultaten van
deze financiële haalbaarheidsanalyse zijn in onderstaande tabel samengevat. De bedragen zijn
nominaal, prijspeil 1-1-2020 en excl. btw.

nr locatie Haalbaarheid Aantal Venracht resultaat
I Klompenmaker 0 40 0,40

2 Parkeerterrei n Herenhof 26 -2,39
3 Parkeerterrein Oudshoorno 0 45 -0,20
5 Bospark GHL + 98 I,55

6 Parkeerterrein ARCo" 0 140 (tot
200)

noo0,08

7 Asfaltcentrale 's
Molenaarspadoooo

0 120 - 0,62

Percentage
100% sociale woningbouw - senioren
en I of zorgfuncties; speciale
doelgroepen

voornamelijk zorgwoningen (sociaal)
I 00% middeldure huur/goedkope
koop senioren en/of zorgfuncties;
speciale doelgroepen

minimaal 25% sociale woningbouw
I 00% sociale woningbouw tijdelijke
woningen

* Dit komt dit door het behoud van de bestaande (openbare) parkeerplaatsen, die, om de ontwikkeling mogelijk te
maken, in gebouwde vorm gerealiseerd dienen te worden.
*" De grondopbrengsten worden sterk gedrukt door het in gebouwde vorm realiseren van de bestaande ca. 300
openbare (gratis) parkeerplaatsen, exclusief de voor de woningen benodigde parkeerplaatsen.
ooo Het resultaat is op basis van I 40 en bij stijgen van het aantal kan het saldo veranderen.
*o** in overleg met de provincie wordt onderzocht of het mogelijk is deze locatie permanent te realiseren in plaats van
tijdelijk.

Conclusie
Uit de haalbaarheidsanalyse van de eerste 7 locaties kunnen enkele conclusies getrokken
worden:

l. Herontwikkeling van Bospark en de Klompenmaker zijn waarschijnlijk haalbaar;
2. Herontwikkeling van de ARC locatie is mogelijk financieel haalbaar. Bij het vermeerderen

van het aantal woningen kan de haalbaarheid toenemen ;

3. Herontwikkeling van Herenhof (locatie 2) blUkt niet haalbaar.

Nadere toelichting
Het resultaat van de locatie Herenhof met een programma van ca. 26 woningen kent een
negatief resultaat, dat wordt becijferd op ca. -l- € 2,39 mln. Deze ontwikkeling vraagt namelijk
aanpassingen op de locatie zoals een gebouwde voorziening voor het parkeren. Wanneer het
resultaat wordt afgezet tegen het programma van 26 woningen, dan is het tekort afgezet per
woning relatief hoog, namelijk ca. € 90.000,-. Derhalve wordt geconcludeerd dat de locatie
Herenhof niet haalbaar is.
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Twee andere locaties, Asfaltcentrale en Oudshoorn, kennen ook een negatief resultaat. Echter is
het tekort voor deze locaties beduidend kleiner en het programma groter, waardoor het tekort
afgezet per woning ten opzicht van Herenhof lager is. Voor beide locaties bedraagt het tekort
afgezet per woning ca. € 5.000,-.

Realisatie

Door middel van het nu voorliggende besluit wordt de procedure voor het wijzigen van het
bestemmingsplan en het ín de markt zetten van de verschillende locaties in gang gezet.
Voorgesteld wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor 4 van de
locaties voor de korte termijn als één geheel op te pakken en niet voor elke locatie een eigen
procedure op te starten.

Daarnaast wordt voorgesteld om voor de 5" locatie, locatie Asfalt centrale, uit te gaan van
tijdelijke woningen met een tijdelijke ontheffing (vergunning) van het bestemmingsptan voor de
duur van l0 jaar (artikel 2 lid I onder a WaboJuncto artikel 4 lid t I van het
Besl u itom gevingsrecht).
Voor de selectie van de partUen voor de verschillende locaties zal het kavelpaspoort de leidraad
en het kader zijn voor de ontwikkeling per locatie.

Bülage(n)

- Kavelpaspoorten van de locaties voor de korte termijn
- Set kaarten met potentiele woningbouwlocaties op grond gemeente en maatschappelijke

partners - korte termijn, potent¡ele Woningbouwlocaties op grond gemeente en
maatschappelijke partners - lange termijn en nieuwe particuliere initiatieven;- Overzicht Potentiele Woningbouwlocaties op grond gemeente en maatschappelUke partners
korte en lange termijn

- overzicht Potentiele Locaties woningbouw particuliere initiatieven
- Overzicht afgevallen locaties
- Voorbeeldentijdelijkewoningen.

Gewaarmerkte bU lage(n)
- kavelpaspoorten

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester,
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ln ontwikkeling nemen van 5 toekomstige woningbouwlocaties

De raad van Alphen aan den Rijn,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van l9 mei 2020, en gehoord de
beraadslagingen over het amendement tudens de raadsvergadering van 2g mei 2020,

besluit:
in te stemmen met het in ontwikkeling nemen van de vijf voorgestelde onorthodoxe
woningbouwlocaties (Klompenmaker, Parkeerterrein Oudshoorn, Bospark GHL (met de bepaling
dat de bebouwing binnen de versteende locatie plaatsvindt), Parkeerterrein ARC, Asfaltcentrale 's
Molenaarspad) voor de korte termijn overeenkomstig de door het college vastgestelde
kavelpaspoorten, waarvoor het college de procedure tot het wijzigen van het bestemmingsplan
Alphen Stad zal opstarten;

Gewaarmerkte bijlage(n)
Geen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2g mei ZOZO.

De raad van Alphen aan den Rijn,

de griffier, de voorzitter,

drs J.A.M. Timmerman Spies


