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STAND VAN ZAKEN - RUIMTELIJKE PROJECTEN

1 RUIMTELIJKE PROJECTEN
Het meerjarenprogramma grondzaken (MPG) geeft een
overzicht van de programmatische, contractuele en financiele stand van de ruimtelijke projecten. Maar wat is een ruimtelijk project? Of beter gezegd: welke definitie hanteert de
gemeente Hardinxveld-Giessendam voor een ruimtelijk project?
Vanuit de gemeente is er ruimtelijk beleid ten aanzien van
volkshuisvesting, economische ontwikkelingen, openbare
ruimte, infrastructuur, recreatie, duurzaamheid en natuur.
Het grondbeleid (nota grondbeleid van 29 januari 2015) vertaalt het ruimtelijke beleid in een verantwoord en transparant kader waarbinnen het team Ruimtelijke Projecten gebiedstransformaties kan initiëren en uitvoeren. Deze gebiedstransformaties worden ruimtelijke projecten genoemd. Een
voorbeeld van een ruimtelijk project is Morgenslag waar een
landelijk gebied met grienden is getransformeerd tot een
nieuwbouwwijk voor Boven-Hardinxveld.
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Op de kaart boven en in bijlage 1 zijn alle ruimtelijke projecten van de gemeente Hardinxveld-Giessendam weergegeven.
Sectie Grondzaken binnen het team Ruimtelijke Projecten is
belast met de financiële en contractuele uitvoering en beheersing van de ruimtelijke projecten. Via onderhavig MPG
legt Grondzaken verantwoording af over de financiële en
contractuele stand van zaken en de toekomstverwachting
voor alle ruimtelijke projecten. Dit geldt zowel voor projecten waarbij de gemeente zelf grondbezit heeft, als voor
facilitaire projecten. Facilitaire projecten zijn projecten
waarbij particuliere ontwikkelaars eigen gronden ontwikkelen.
Kaders
De overheid geeft via de Wet ruimtelijke ordening (Wro) uit
2008 en het besluit ruimtelijke ordening (Bro) wettelijke kaders aan de uitvoering van ruimtelijke projecten. De Wro en
Bro bieden onder meer kaders voor het toepassen van zaken
zoals kostenverhaal, onteigening etc.
3

De Wro en Bro zijn financieel verder uitgewerkt in het Besluit
begroting en verantwoording (BBV). Het nieuwe BBV is per
1-1-2016 van kracht geworden en stelt duidelijke eisen aan
de financiële verslaglegging van alle ruimtelijke projecten.
Daarnaast is per juli 2019 door de commissie BBV een
nieuwe notitie geschreven om nadere duiding te geven aan
verschillende onderwerpen. Per begrotingsjaar 2019 is de
notitie van het BBV per juli 2019 vigerend geworden en
vormt daarmee ook de basis voor onderhavig MPG.
Grondbeleid
Het grondbeleid van de gemeente uit 2015 vormt een trendbreuk met het verleden. In het verleden was actief grondbeleid – waarbij de gemeente grond opkoopt, transformeert en
bouwrijpe grond uitgeeft – de norm. In 2015 heeft de gemeente, overeenkomstig de landelijke trend, een beweging
gemaakt naar facilitair grondbeleid. Dat betekent dat de gemeente het aankopen, transformeren en ontwikkelen van
grond aan de markt over laat, maar waarbij de gemeente wel
regie voert. De werkwijze komt voort uit een verdere terugtrekking van de overheid van de (risicovolle) grondmarkt bij
de Nota Ruimte (2005) en de daaropvolgende inwerkingtreding van de Wro en Bro.
Gemeente Hardinxveld-Giessendam is al enige jaren bezig
om de actieve projecten af te ronden. Nieuwe initiatieven
worden in beginsel op een facilitaire manier begeleid. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden, zoals bij de Westpunt
in ’t Oog is gebeurd. In de Westpunt van ’t Oog is bedrijvigheid voorzien. Deze toevoeging van bedrijventerrein was afgestemd met de provincie, er bleek voldoende vraag naar
bedrijventerrein, de eigenaren wilden vervreemden, maar
(lokale) ontwikkelaars waren niet direct geïnteresseerd om
te kopen. Om die redenen heeft de gemeente besloten om
Westpunt in ’t Oog zelf te transformeren.
1 Januari 2021 wordt de Omgevingswet (Ow) ingevoerd.
Deze wet vervangt en vernieuwd diverse vigerende wetten
op het gebied van ruimtelijke ordening waaronder de Wro
en de Bro. De impact van de Ow op het grondbeleid is groot.
Er komt een nieuwe planvorm: het omgevingsplan en gemeentes moeten een nieuwe visie, een omgevingsvisie, opstellen. Deze gewijzigde producten zullen tot een heroverweging van het grondbeleid leiden. Het grondbeleid zal dan
ook in 2020, uiterlijk 2021 vernieuwd moeten worden om tegemoet te komen aan de gewijzigde eisen in de Ow. Daarnaast zal de gemeente tot een heroverweging over het bovenwijks beleid moeten komen aangezien de Ow nieuwe
middelen biedt om bovenwijks beleid toe te passen en ontwikkelingen in ’t Oog grootschaliger blijken dan enkele jaren
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geleden werd aangenomen. Momenteel ziet de gemeente af
van het toepassen van bovenwijks beleid.

2 TYPE PROJECTEN
Op basis van de Wro, Bro, het BBV en rekening houdend met
de invoering van de Ow zijn projecten te onderscheiden in
diverse types. Ondergrens is dat een project minimaal voldoet aan de voorwaarden voor een bouwplan zoals gesteld
in Bro artikel 6.2.1. De volgende types worden onderscheiden:
− Bouwgronden in exploitatie (BIE / Actief)
Actieve projecten zijn projecten waarbij de gemeente
haar eigen grond actief transformeert (bijvoorbeeld G06
Morgenslag). De gemeente houdt de uitgaven en inkomsten bij door middel van een (bouw)grondexploitatie (een meerjarige exploitatie ook wel een BIE genoemd). Een project wordt pas actief als de gemeenteraad een grondexploitatiecomplex met een grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld.
– Exploitatie B.V.
Een deel van de actieve projecten zijn om administratieve redenen in 2015 ondergebracht in een aparte ontwikkel B.V. Het gaat hierbij onder meer om G11 Facilitypoint. Over projecten in de Exploitatie B.V. wordt op
dezelfde manier als bij actieve projecten gerapporteerd
door middel van het MPG.
− PPS-projecten (Publiek-private samenwerkingen)
G09 De Blauwe Zoom is een bijzondere vorm van een
actief project. De gemeente is gedeeld aandeelhouder
in een GEM (grondexploitatiemaatschappij) die de
grond transformeert. Daarnaast voert de gemeente
haar eigen gemeentelijke grondexploitatie (G02) voor
onderdelen die niet in de GEM zijn opgenomen.
− Exploitatieplannen
Onder De Blauwe Zoom ligt ook een exploitatieplan
(E09). Met een exploitatieplan worden regels voor het
omslaan van kosten over de verschillende grondeigenaren op een publiekrechtelijke manier geregeld. Daarnaast kunnen diverse locatie-eisen worden gesteld. De
financiële verantwoording van het exploitatieplan vindt
plaats door middel van een facilitaire exploitatie.
− Strategische gronden (materiële vaste activa/MVA)
Materiële vaste activa zijn strategische of slapende
grondposities in bezit van de gemeente, waarvan de gemeente voornemens is te transformeren dan wel te verkopen. De raad heeft voor deze projecten nog geen besluit tot uitvoering c.q. verkoop genomen. Deze gronden
vertegenwoordigen wel waarde. Voor sommige van
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−

−

deze gronden (b.v. G19 Peulenplein e.o.) worden momenteel projectopdrachten uitgewerkt of uitgevoerd.
Voorheen werd voor de projecten de term NIEX (niet in
exploitatie genomen gronden) gehanteerd. De BBV
heeft deze term afgeschaft. Gronden die hieronder vallen worden nu aangeduid als ‘strategische gronden’ onder materiële vaste activa (MVA). Op deze gronden
wordt niet afgeschreven en de gronden dienen periodiek getaxeerd te worden.
Particuliere ontwikkelingen met overeenkomst.
Indien particuliere initiatieven binnen de beleidskaders
passen en haalbaar worden geacht, maar er nog geen
gewijzigd planologisch kader is, kan de gemeente besluiten om tot anterieure contractvorming over te gaan. De
particuliere ontwikkelaar ontwikkelt dan zijn eigen stuk
grond, waarbij de gemeente, tegen een vergoeding
(kostenverhaal), onder meer het publiekrechtelijke deel
uitvoert. Voorbeelden van particuliere ontwikkelingen
zijn de P10 IJzergieterij en P14 Buitendams 301-307.
Particuliere initiatieven.
Particulieren komen met hun plannen bij de gemeente
ter beoordeling. De gemeente bekijkt (onder andere via
de regiegroep) of een initiatief binnen de beleidskaders
past en haalbaar wordt geacht. De nu genoemde particulieren initiatieven bevinden zich in deze initiatieffase.
Een voorbeeld is het onderzoek naar de ontwikkeling
van P16 Middelwetering.

Gronden als vast actief (openbaar gebied onder wegen, gebouwen, parken, pleinen etc.) worden niet verantwoord in
het MPG. De gemeente heeft op dit moment ook geen ruilgronden of grondbanken in bezit.
Naast de lopende projecten (actieve grondexploitaties, GEM
De Blauwe Zoom en de anterieure trajecten) zijn ook nog andere ruimtelijke contractvormen mogelijk zoals concessies,
joint ventures etc. De gemeente heeft naast GEM De Blauwe
Zoom geen andersoortige contracten lopen en is ook niet
voornemens dat in de nabije toekomst te gaan doen. De gemeente had wel twee lopende bouwclaims. Een bouwclaim
van BPD voor circa 60 woningen en een bouwclaim met AM
voor 61 woningen. Beiden zijn ingevuld in De Blauwe Zoom.

3 LIJST RUIMTELIJKE PROJECTEN
Onderstaande lijst is opgesplitst naar type project. Allereerst
de actieve projecten, PPS-projecten, projecten van de ontwikkel B.V. en de eventueel af te sluiten actieve projecten.
Daarna volgt de lijst met strategische gronden, de lijst met
particulieren ontwikkelingen met overeenkomst en de lijst
met particuliere ontwikkelingen zonder overeenkomst (initiatieven). Elk project is terug te vinden op de kaart op basis
van een P-nummer, F-nummer of R-nummer waarbij P staat
voor project, F voor facilitair en R voor regie.
BIE
G02 – De Blauwe Zoom (incl. Zwaluwpad)
G06 – Morgenslag (inclusief Regenboogschool e.o.)
G11 – Facilitypoint (in Exploitatie B.V.)
G15 – Herstructurering Gemeentehaven
G20 – Lint Parallelweg
G22 – 't Oog Westpunt
PPS
G09 – CV/BV GEM De Blauwe Zoom (50% deelneming)
MVA
G16 – Compensatiegronden grienden
G18 – Zwembad Duikelaar e.o.
G19 – Peulenplein e.o.
G21 – Pietersweer 34-36 (incl. locatie Ichtus)
Exploitatieplan
E09 – Exploitatieplan De Blauwe Zoom 2e herziening
Particuliere ontwikkeling met overeenkomst
P08 – Scheepswerf De Giessen (Buitendams 235)
P09 – Nederveen-Huisman (Buitendams 348-352)
P10 – IJzergieterij (Rivierdijk 828) + woonarken
P14 – Buitendams 301-307 (Leenman)
P28 – Kerkgebouw Buitendams (45)
P23 – De Rokerij
P33 – Ritmeester, Kade 60 en Rivierdijk 421
P35 – 't Oog Waardzone
Particuliere initiatieven
P16 – Middenwetering
P27 – Giessenschool e.o. (Stationsstraat)
P30 – Buitendijkse Jachthaven Beneden Merwede
P32 – Parallelweg 163 (dagbesteding)
P37 – Rivierdijk 745-749
P38 – Frederikstraat
Af te sluiten particuliere ontwikkelingen
P36 Binnendams 44
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4 ONTWIKKELINGEN IN 2019 EN BEGIN 2020
In deze paragraaf wordt stil gestaan bij 2019. Hoe is 2019
verlopen? Welke doelstellingen zijn bereikt? Enzovoort. In
de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op de zogenoemde boeggolf (stroom woningen per jaar voor de komende jaren gerelateerd aan de planuitval) en wat de prognoses zijn voor de komende jaren.
Daarnaast vergelijken we de aannames van het MPG van
2019 met die van 2020. Zo kunnen we kwantitatief beoordelen of de beoogde doelstellingen zijn bereikt, met name voor
de afzet van woningen. In het MPG was een doelstelling van
133 woningen te realiseren/uit te geven woningen over geheel 2019 opgenomen. In 2019 zijn er 92 woningen gerealiseerd of in aanbouw.

Programma (grond)

MPG 2019

Werkelijk

1

-

Actieve projecten en exploitatieplannen
E09 De Bl a uwe Zoom Expl .pl a n
G20 Li nt Pa ra l l el weg

1

-

G06 - Morgens l a g

15

15

G09 - CV/BV De Bl a uwe Zoom

78

77

8

-

14

-

2019 is door de afzet van 92 woningen het gemiddelde weer
omhoog gaan.
De prognoses houden geen rekening met circa 30% planuitval/-vertraging (met name in de particulieren projecten). En,
in voorgaande MPG’s lag de planuitval in de gemeente gemiddeld ook hoger door de naweeën van de woningbouwcrisis.
De toevoeging van nieuwe woningen is een urgent thema in
de Drechtsteden in het algemeen. Hardinxveld-Giessendam
onderschrijft dat thema. De gemiddelde productie van 59
woningen per jaar ligt lager dan de recente prognose van de
woningvoorraadtoename van de provincie, die rond de 85
woningen per jaar voor de komende 5 jaar schommelt. Een
inhaalslag is dan ook nodig om te kunnen voldoen aan de
toename van de woningbouwcijfers. Tegelijkertijd is het van
belang dat we de woningen bouwen waar de markt behoefte
aan heeft en dat we voor de verschillende doelgroepen
mooie woningen neer kunnen zetten. De productie van
nieuwe woningen staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst
binnen de projecten.

Facilitaire projecten (anterieur)
R08 - Scheeps werf De Gi es s en
P09 Nederveen-Hui s ma n
P21 Bui tenda ms 378 (Zwa l uwpa d)
Totaal

16

-

133

92

Het aantal woningen is achtergebleven doordat een aantal
facilitaire projecten vertraging op hebben gelopen. De initiatiefnemers hebben aan andere projecten voorrang gegeven
of kregen hun grondpositie niet op orde. De gemeente heeft
op de planning van deze projecten slechts zeer beperkt invloed. De woning aan het lint van de Parallelweg worden in
2020 ontwikkeld. Project Scheepswerf de Giessen wordt
waarschijnlijk ook in 2020 ontwikkeld. De aangetroffen bodemverontreiniging wordt vermoedelijk in 2020 gesaneerd.

Woningbouw meerjarig

Prognose

Werkelijk

2014

119

31

2015

145

80

2016

91

17

2017

132

115

2018

111

17

2019

133

92

122

59

Gemiddelde productie

Op een dip in 2016 na, is er tot 2018 sprake van een structurele productie van - over 4 jaar gemeten - circa 61 woningen
per jaar. In 2018 heeft zich een nieuwe dip voorgedaan,
waardoor het gemiddelde zakt naar 52 woningen per jaar. In
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Complicaties PFAS, stikstof, corona
Vorig jaar was de verwachting dat de gemiddeld hogere productie aan zou houden. In 2019 zijn er echter veel externe
ontwikkelingen geweest met een negatieve invloed op de
voortgang binnen projecten.
− Als eerste zijn er beschermde diersoorten aangetroffen
in De Blauwe Zoom, waardoor het nieuwe bestemmingsplan flinke vertraging oploopt.
− Binnen project Gemeentehaven diende onderzocht te
worden hoe er met PFAS verontreinigd slib zou worden
omgegaan.
− En in de loop van 2019 werd duidelijk dat Nederland
strengere regelgeving moest invoeren met betrekking
tot stikstof. Alle grotere projecten bleken hier hinder
van te ondervinden. Met name omdat de gemeente
Hardinxveld-Giessendam qua stikstof binnen de invloedssfeer van de Biesbosch valt. In 2020 zal uitgebreid
worden onderzocht op welke manier per project stikstofregelgeving kan worden ingepast.
− En ten slotte kunnen we de recente, ingrijpende ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus niet negeren. Hoewel de consequenties van het virus nauwelijks
in te schatten zijn voor de ruimtelijke projecten zullen
de maatschappelijke en economische gevolgen enorm
zijn. De impact op de koopkracht, de (financiële) gevolgen voor ontwikkelaars en de effecten op nationaal beleid zijn nu nog niet goed in te schatten.

6

Dit jaar zal in het teken staan van het oplossen van bovenstaande vraagstukken met betrekking tot de ruimtelijke projecten. Daarnaast zal het team de effecten van het coronavirus binnen het ruimtelijk domein op waarde moeten schatten en beleid moeten vormen. U zult middels het t-MPG op
de hoogte gesteld worden van de korte termijn maatregelen
binnen de ruimtelijke projecten. En u zult via de vernieuwing
van het grondbeleid in 2020 onze strategie voor de langere
termijn vernemen.

5 ONTWIKKELINGEN PER PROJECT
In onderstaande opsomming wordt stil gestaan bij de in 2019
bereikte resultaten.
Bereikte resultaten gemeentelijke projecten in 2019
In de volgende gemeentelijke projecten zijn uitgiftes gedaan,
procedures doorlopen en overeenkomsten getekend:
– G02 De Blauwe Zoom: In de actieve exploitatie van de
gemeente resteert alleen de aanleg van de Bellefleur en
omgeving. Het woonrijpmaken van het bedrijventerrein
aan de Moerbei heeft in 2019 plaatsgevonden.
– G06 Morgenslag: De uitvoering van Morgenslag loopt
op schema.
o Fase 1 en 2 en 3 van deelplan Morgenslag zijn op de
inrichting van het groene middengebied na afgerond.
o Voor Regenboogschool is Startsein (6 woningen) afgerond.
o In 2014 is met de Regenboogschool en met de Stichting Sportvoorzieningen Boven-Hardinxveld een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor respectievelijk de bouw van het nieuwe schoolgebouw en
de bouw van de nieuwe sporthal. Beide projecten
zijn afgerond. In 2017 is de oude Regenboogschool
gesloopt en middels een prijsvraag is Herkon geselecteerd om de locatie te ontwikkelen. De overdracht van deze locatie heeft in 2019 plaatsgevonden en de woningen zijn inmiddels opgeleverd.
o Het zuidelijke veld HKC wordt toegevoegd aan de
grondexploitatie met het doel er betaalbare woningen te realiseren. In 2019 heeft besluitvorming
plaatsgevonden over de vernieuwing van de velden
HKC. Met de uitvoering daarvan is in 2019 gestart.
– G11 Facilitypoint: Er is een bestemmingsplan in procedure gebracht dat voorziet in een brandstofpunt en een
horecavoorziening. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. De grond is in 2019 overgedragen aan
de horecavoorziening en aan het tankstation. In 2019
heeft het grootste deel van het woonrijp maken plaats
Meerjarenprogramma Grondzaken Hardinxveld-Giessendam 2020

gevonden. In 2020 zal dit worden afgerond. Ook zullen
in 2020 aanpassingen aan de rotonde plaatsvinden om
de verkeersveiligheid te garanderen.
– G15 Herstructurering gemeentehaven: Begin 2016 is
een overeenkomst gesloten met DBS (Den Breejen
Shipyards) voor de verkoop van diverse delen nat bedrijventerrein door de gemeente aan DBS alsmede de aanleg van een nieuwe strekdam en een schierkade. Onderdeel van de overeenkomst is de aankoop van woningen
aan de Blikstraat/Havenstraat, waar de gemeente momenteel (met subsidie van de provincie) uitvoering aan
geeft. In 2016 zijn alle woningen aan de Blikstraat/ Havenstraat aangekocht. In 2017 is de bestemmingsplanprocedure doorlopen en worden de natte en droge percelen in eigendom van de gemeente in het tweede
kwartaal van 2020 overgedragen aan DBS. Nadat de
laatste zaken met betrekking tot het storten van met
PFAS verontreinigd slib zijn opgelost, wordt in 2020 begonnen met de werkzaamheden aan de strekdam.
– G09/E09 GEM De Blauwe Zoom:
o Eind 2019 is de nieuwe stedenbouwkundig plan van
Plein06 als hoofdstructuur vastgesteld voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en exploitatieplan voor fase 2 (westzijde) van de Blauwe
Zoom. Er treedt echter vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten en het afvangen en herplaatsen ervan.
o Ook zorgen de strengere regels op gebied van stikstofdepositie voor nader onderzoek en aanpassingen aan de planvorming. De planning van de uitgifte
van de woningen verschuift naar 2021.
o In januari 2018 is een contract gesloten met AM
voor de bouw van 78 woningen in deelgebieden 7,
8 en 10. In 2018 is de grond van de gemeente aan
de GEM overgedragen en in 2019 heeft de volledige
overdracht aan AM plaatsgevonden. De woningen
zijn reeds opgeleverd of in afbouwfase.
o De Nieuwe Buurt (91 woningen) is in 2019 woonrijp
gemaakt.
– G22 Westpunt 't Oog: In 2019 is de ruimtelijke procedure gestart voor de ontwikkelingen van bedrijventerrein 't Oog Westpunt. Wegens een zienswijze en beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan loopt het
onherroepelijk worden van het bestemmingsplan vertraging op. In maart 2020 is de zitting bij de Raad van
State geweest. Na verwachting volgt in 2020 de uitspraak.
Voortgang binnen MVA projecten:
− P13 Giessenzoom: De werkzaamheden voor de inrichting zijn afgerond. Dit project kan gesloten worden.
7

−

−

−

P18 Buitenzwembad: in 2019 heeft een nieuwe initiatienemer zich gemeld. Deze initiatiefnemer heeft een plan
om een buitenzwembad te openen. Daarbij wordt gedacht aan een ligweide, klein buitenbad en een horecavoorziening. De naastgelegen grond zou benut kunnen
worden voor de vestiging van bedrijven. Hiervoor is een
intentieovereenkomst gesloten. Partijen zijn nu verder
aan het onderzoeken of de plannen haalbaar zijn.
P19 Peulenplein e.o.: In 2017 is de samenwerking met
Van Wijnen voor herontwikkeling van Peulenplein beeindigd. De gemeente voert recentelijk opnieuw gesprekken met ontwikkelaars over een toekomstige invulling van het gebied. De initiatiefnemer moet overeenstemming bereiken met de grondeigenaar voordat
overeenkomsten gesloten kunnen worden. Wel is al
een sportveldje gerealiseerd.
P21 Pietersweer: Ouderdom van gebouwen voor de bibliotheek en Rivas, gelegen naast basisschool de Driemaster gaven aanleiding om op middellange termijn
nieuwbouw te realiseren voor zowel basisschool de Ichthus als de Driemaster op die locatie. Partijen hebben
vanuit dit vertrekpunt de afgelopen periode onderzoek
gedaan naar gezamenlijke nieuwbouw aan de Pietersweer. Beide schoolbesturen komen na diverse overleggen echter niet op 1 lijn. De gemeenteraad wordt hierover op korte termijn met een informatiebrief nader geinformeerd. Toekomstige verzoeken om nieuwbouw
dan wel renovatie van de twee afzonderlijke scholen zullen worden beoordeeld op basis van de in de onderwijsverordeningen opgenomen criteria. Hierbij zal in overleg met de schoolbesturen tevens worden gekeken naar
het al dan niet handhaven van de vestigingslocaties /
eventuele herontwikkelingsmogelijkheden van deze locaties.

–

–

–

–
Particuliere ontwikkelingen
Diverse particuliere ontwikkelingen zijn in uitvoering. Enkele
opvallende punten:
– P08 Scheepswerf De Giessen: De fasering en het programma (8 woningen) is door AGB (Aannemersbedrijf
Gebroeders Blokland) in heroverweging genomen. De
eerste woningen zouden in 2018 worden gebouwd. In
2017 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten,
waardoor de kosten van de intentiefase volledig verhaald kunnen worden. De samenwerkingsovereenkomst kent opnieuw kostenverhaal. Door een aangetroffen bodemvervuiling – die inmiddels geen belemmering meer vormt voor de ontwikkeling – is de planning
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iets opgeschoven. Dat heeft geen gevolgen voor de kosten van de gemeente, de plankosten blijven ruim binnen
de raming.
P09 Nederveen-Huisman: Er lopen gesprekken met de
ontwikkelaar. Bij de ontwikkelaar kreeg het project van
27 woningen weinig prioriteit. In 2019 zijn de gesprekken met de initiatiefnemer weer opgepakt. In 2020
wordt de samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarmee kan de intentiefase financieel afgerond worden en
wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid.
P10 IJzergieterij: Het plan voor de voormalig IJzergieterijlocatie (maximaal 150 woningen) wordt zorgvuldig
voorbereid. Daarbij moet er voor elk beleidsonderwerp
(programma, verkeer, omgeving, watercompensatie,
milieu) consensus worden bereikt. De planvorming
duurt daardoor langer dan gepland. Mede ook doordat
een goede herverkaveling van de woonarken deel van
de planvorming is geworden. In 2019 wordt een splitsing
gemaakt tussen de kosten voor de woonarken en kosten
voor het facilitaire plan IJzergieterij. Voor de woonarken
wordt grond aangekocht van het waterschap en verkocht aan de particulieren. Daarmee worden de plankosten gecompenseerd. Voor de IJzergieterij lopen de
plankosten hoog op. De verwachting is niet dat al deze
kosten verhaalbaar zijn. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is in 2019 vastgesteld en
daarna is het voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Er is veel afstemming met de omgeving
geweest; helaas blijft daar weerstand bestaan die vooral
betrekking heeft op de verkeersafwikkeling.
P14 Buitendams 301-307 (Leenman): De samenwerkingsovereenkomst voor het plan van circa 17 woningen
is in 2019 gesloten. Daarmee is de intentiefase afgesloten en zijn de door de gemeente gemaakte kosten verhaald.
P21: Buitendams 378 (DG 12 DBZ): Dit plan voor circa 16
woningen is, naar aanleiding van ingediende zienswijzen
tegen het plan, buiten de vaststelling van het bestemmingsplan De Blauwe Zoom gehouden. Echter en zijn inmiddels nieuwe plannen voor het gebied. Deze ontwikkeling is in de grondexploitatie P02 De Blauwe Zoom gemeentelijk gebracht.
P23 Rokerij: In 2018 is gezamenlijk door Blokland Bouwpartners en de gemeente gewerkt aan het opstellen van
een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE)
voor de verdere uitwerking van dit project. Het SPvE is
in 2019 vastgesteld, waarna het voorontwerp bestemmingsplan in procedure is gebracht. Er blijft enige weerstand in de omgeving. Het project betreft het transformeren van een voormalig bedrijfsterrein naar een
woongebied met ca. 60 woningen.
8

–

–

P35 ’t Oog – Waardzone: De gemeentelijke grondpositie
in ’t Oog is in 2018 verkocht aan Waardzone.
o De betaling geschiedt in termijn, waarvan de 1e termijn in 2018 is overgemaakt. Alle termijnen samen
geeft voldoende dekking voor de resterende boekwaarde op het project.
o Momenteel vindt de planvorming plaats voor de realisatie van circa 160-170 woningen. Het voorontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort in procedure gebracht.
o Bij een actualisering van de bodemonderzoeken ten
behoeve van het bestemmingsplan is wel gebleken
dat ter plaatse van enkele gedempte sloten en
voormalige paden alsnog (punt) vervuiling is aangetroffen. Over de saneringsmogelijkheden en kosten
vindt momenteel overleg met Waardzone plaats.
P36: Binnendams 44: In 2018 is een 2 onder 1 kapwoning aan Binnendams 44 omgezet naar 2 vrijstaande woningen.

6 WONINGBOUW EN BOEGGOLF
In het MPG was een doelstelling van 135 woningen te realiseren/uit te geven woningen over geheel 2019 opgenomen.
In 2019 zijn er 92 woningen gerealiseerd of in aanbouw.

Programma (grond)

MPG 2019

Werkelijk

E09 De Bl a uwe Zoom Expl .pl a n

1

-

G20 Li nt Pa ra l l el weg

1

-

G06 - Morgens l a g

15

15

G09 - CV/BV De Bl a uwe Zoom

78

77

8

-

P09 Nederveen-Hui s ma n

14

-

P21 Bui tenda ms 378 (Zwa l uwpa d)

16

-

133

92

Actieve projecten en exploitatieplannen

Facilitaire projecten (anterieur)
R08 - Scheeps werf De Gi es s en

Totaal

Het verschil is te verklaren door planuitval binnen de facilitaire projecten. Bij grondexploitaties zien we minder planuitval bij geplande woningbouw. We zien we in die projecten
vertragingen ontstaan door aangescherpte eisen voor stikstof en PFAS.
Er is sprake van een structurele productie van - over 5 jaar
gemeten - circa 59 woningen per jaar. Gezien de vertragingen die plaats gaan vinden door de stikstofproblematiek is
de verwachting dat dit aantal gaat dalen. Echter in 2021 als
de tweede fase van De Blauwe Zoom van start gaat, dan zal
dat aantal weer stijgen.
Meerjarenprogramma Grondzaken Hardinxveld-Giessendam 2020

De prognoses lagen hoger dan 59 woningen per jaar. Maar
die houden dan ook geen rekening met circa 30% planuitval/-vertraging (met name in de particulieren projecten).

Woningbouw meerjarig

Prognose

Werkelijk

2014

119

31

2015

145

80

2016

91

17

2017

132

115

2018

111

17

2019

133

92

122

59

Gemiddelde productie

De toevoeging van nieuwe woningen is een urgent thema in
de Drechtsteden in het algemeen. De gemiddelde productie
van 59 woningen per jaar ligt lager dan de prognose van de
woningvoorraadtoename van de provincie, die rond de 85
woningen per jaar voor de komende 5 jaar schommelt.
Een inhaalslag is dan ook nodig om te kunnen voldoen aan
de toename van de woningbouwcijfers. Tegelijkertijd is het
van belang dat we de woningen bouwen waar de markt behoefte aan heeft en dat we voor de verschillende doelgroepen mooie woningen neer kunnen zetten. De productie van
nieuwe, op de markt aansluitende woningen staat dan ook
hoog op de prioriteitenlijst binnen de projecten.
De boeggolf lijkt in 2020 uit te blijven, maar komt daarna
voor de komende jaren stevig (circa 100 woningen per jaar)
met een uitschieter in 2021 als veel private ontwikkelingen
waarschijnlijk starten en de tweede fase van De Blauwe Zoon
wordt ontwikkeld. Voor 2020 is de verwachting dat de geplande aantallen mogelijk niet gehaald worden. Dit omdat
het bijna uitsluitend facilitaire projecten betreft en deze kennen een grotere planuitval. Belangrijkste bron van vertraging
is op dit moment de stikstof crisis waar het hele land mee
kampt.
Moet de gemeente dan niet meer sturen op plancapaciteit
voor nieuwe projecten? In vorige MPG’s concludeerden we
altijd dat de gemeente terughoudend moest omgaan met
nieuwe initiatieven en bij bestaande (private) initiatieven
goed moet kijken naar de fasering. Uiteraard blijft dat belangrijk. Maar de vraag naar woningen is op dit moment
groot en was de afgelopen jaren steeds structureel aanwezig. Dus private plannen die al relatief ver in voorbereiding
zijn en nieuwe plannen die een kwalitatieve verrijking van
het woningaanbod vormen moeten vooral verder worden
gebracht.
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Tegelijkertijd zijn de afgelopen jaren relatief weinig private
initiatieven verder gekomen dan de voorbereidingsfase. Het
is niet ondenkbaar dat ook nieuwe initiatieven een dergelijk
lange voorbereidingstijd vergen. Hiermee worden eventuele
nieuwe initiatieven op een natuurlijke manier naar achteren

gefaseerd. En mocht er alsnog te veel tegelijk ontwikkeld
worden, dan kan de gemeente altijd nog een fasering instellen.

NEDER HARDINXVELD
200
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140
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100
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40
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2019
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2023

2024

2025

2026

2027

2028

De Blauwe Zoom gemeente (incl Zwaluwpad)

Lint Parallelweg

CV/BV De Blauwe Zoom (o.b.v. 50% deeln)

Peulenplein e.o.

Scheepswerf De Giessen (Buitendams 235)

Nederveen-Huisman (Buitendams 348-352)

IJzergieterij (Rivierdijk 828) + woonarken

Buitendams 301-307 (Leenman)

Middenwetering

Giessenschool e.o. (Stationsstraat)

Kerkgebouw Buitendams (45)

Ritmeester, watertorenterr. + Kade 60

2029

>2029
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2025
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>2029

Boven-Hardinxveld
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Nr

Neder Hardinxveld

2021

2022

G02

De Bl a uwe Zoom gemeente (i ncl Zwa l uwpa d)

-

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

E09

De Bl a uwe Zoom - expl oi ta ti epl a n

-

1

-

-

-

8

7

6

6

-

-

-

G20

Li nt Pa ra l l el weg

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G09

CV/BV De Bl a uwe Zoom (o.b.v. 50% deel n)

77

2

66

66

66

37

38

38

38

-

-

-

G19

Peul enpl ei n e.o.

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

P08

Scheeps werf De Gi es s en (Bui tenda ms 235)

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P09

Nederveen-Hui s ma n (Bui tenda ms 348-352)

-

14

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P10

IJzergi eteri j (Ri vi erdi jk 828) + woona rken

-

-

-

40

40

15

15

-

-

-

-

-

P14

Bui tenda ms 301-307 (Leenma n)

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P16

Mi ddenweteri ng

-

-

20

20

20

20

20

20

20

-

-

-

P27

Gi es s ens chool e.o. (Sta ti ons s tra a t)

-

-

12

12

15

-

-

-

-

-

-

-

P28

Kerkgebouw Bui tenda ms (45)

-

21

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P33

Ri tmees ter, wa tertorenterr. + Ka de 60

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P35

't Oog Wa a rdzone

-

-

25

20

20

20

20

20

20

20

-

-

77

47

186

166

161

105

100

84

84

20

-

-

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

>2027

TOTAAL
Nr

Boven Hardinxveld

G06

Morgens l a g (i ncl . Regenboogs chool l oc./HKC)

P23

De Rokeri j

TOTAAL
Nr

2020

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

>2029

15

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2029

>2027

15

10

30

10

10

10

10

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Neder Ha rdi nxvel d

77

47

186

166

161

105

100

84

84

20

-

-

Boven-Ha rdi nxvel d

15

10

30

10

10

10

10

-

-

-

-

-

84

84

20

-

-

TOTAAL

Gemeente Hardinxveld-Giessendam

2019

92

57
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216

176

171

115

110
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G02 – De Blauwe Zoom – Actieve grondexploitatie
Bestuurlijk opdrachtgever
T. Baggerman
Ambtelijk opdrachtgever
J.J. Janse
Programma
Fasering
Heden - 2021
Plangebied
Saldo
€ 2,1 mln. negatief

DOELSTELLING

STAND VAN ZAKEN

Het realiseren van een bedrijventerrein en een scholenstrook. Middels projecten G09 en E09 wordt ook het tussengelegen gebied als woonwijk ontwikkeld.

Zowel het bedrijventerrein (westzijde), deelgebied 1a (oostzijde links) met 80 sociale woningen en een sporthal, als de
scholenstrook (oostzijde) zijn uitgegeven. In 2019 is ook het
woonrijpmaken van het bedrijventerrein nagenoeg afgerond. Project Buitendams 378 (Zwaluwpad) door Blokland
Bouwpartners is vanaf het t-MPG 2019 opgenomen onder
G02 De Blauwe Zoom. Reden is dat er een duidelijk ruimtelijke relatie is met de verlenging van de Bellefleur ten behoeve van het Zwaluwpad en de naastgelegen Oud Gereformeerde Gemeente (OGG). Zaken worden in samenhang bezien.

BESLUITVORMING
In 2014 is CV/BV GEM De Blauwe Zoom opgericht. De gemeente is voor 50% eigenaar van deze deelneming. Hiermee
wordt het tussenliggende woongebied ontwikkeld (zie verder de separate bijlage over GEM De Blauwe Zoom en projectblad E09 voor de facilitaire grondexploitatie).

P02 De Blauwe Zoom – Actieve grondexploitatie
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G06 – Morgenslag
Bestuurlijk opdrachtgever
T. Baggerman
Ambtelijk opdrachtgever
J.J. Janse
Programma
116 woningen
Fasering
Heden - 2022
Plangebied
7,2 hectare
Saldo
€ 0,6 mln. positief

DOELSTELLING
Het realiseren van een nieuw woongebied voor verschillende doelgroepen. Vervangende nieuwbouw voor de Regenboogschool, de sporthal en verplaatsing van de velden
van de korfbal (HKC).

BESLUITVORMING
De procedure van het globale nader uit te werken bestemmingsplan Tienmorgen-Noord is doorlopen in 2012 en is in
januari 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de Regenboogschool, de nieuw te bouwen sporthal en de woningbouw op
de huidige locatie van de Regenboogschool en de bestaande
gymzaal is op 26 maart 2015 vastgesteld door de gemeenteraad.
Voor deelgebied Pieter de Hoogh (HKC) is het besluit genomen om de sportvelden te verplaatsen. Daarnaast is het
deelgebied Pieter de Hoogh middels MPG 2019 toegevoegd
aan het project.

STAND VAN ZAKEN
Morgenslag bestaat momenteel uit drie deelgebieden: Morgenslag, Regenboogschool e.o. en Pieter de Hoogh (HKC).
Onderstaand de stand van zaken per deelplan:
P06 Morgenslag

Deelgebied Morgenslag
− In Morgenslag zijn alle deelgebieden afgerond. Het
bouw- en woonrijp maken is nagenoeg afgerond en de
uitgeefbare kavels zijn verkocht. Er is nog een restant
post voor afronden van het openbaar gebied en herstraten.
Deelgebied Regenboogschool e.o.
- De uitgeefbare kavels zijn verkocht, het bouw- en woonrijp maken is nagenoeg afgerond en een deel van het
deelgebied Regenboogschool e.o. is opgenomen in het
deelgebied Pieter de Hoogh. Het gaat daarbij om de weg
naar het deelgebied Pieter de Hoogh en het resterende
gebied ten noorden van deze weg. Ook voor deelgebied
Regenboogschool e.o. is een restant post voor woonrijpmaken voor het afronden van het openbaar gebied en
herstraten beschikbaar.
Deelgebied Pieter de Hoogh (velden HKC)
− Fase 1 (nieuwbouw velden): Deze fase valt buiten de
grondexploitatie. Dit is een aparte investeringsraming
die is geaccordeerd door de raad in 2019. Momenteel
worden de nieuwe velden aangelegd.
− Fase 2: Er vindt planvorming plaats om het voormalig
zuidelijke veld te bestemmen voor betaalbare woningbouw. De nieuwe Regenboogschool heeft echter uitbreiding nodig. Momenteel vindt onderzoek plaats aan
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welke zijde deze uitbreiding kan plaatsvinden. Vervolgens zal de ruimtelijke procedure worden gestart voor

P06 Morgenslag

het ontwikkelen van het voormalig zuidelijk veld van
HKC naar woningbouw.
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E09 – De Blauwe Zoom – Facilitaire grondexploitatie
Bestuurlijk opdrachtgever
T. Baggerman
Ambtelijk opdrachtgever
J.J. Janse
Programma
543 woningen
Fasering
Heden - 2029
Plangebied
11,8 hectare (alleen openbare gebied + zuidstrook)
Saldo
€0

DOELSTELLING
Ten behoeve van haar inwoners en de middenstand heeft de
gemeente Hardinxveld-Giessendam De Blauwe Zoom aangewezen als uitbreidingsgebied bedoelt voor de realisatie van
ca. 600 nieuwe woningen. De verweving en samenhang met
de omgeving wordt gezocht in de aansluitende en doorgaande lijnen (wegen, paden) en in het oorspronkelijke landschapspatroon van het gebied.
De Blauwe Zoom dient een aantrekkelijke wijk te zijn waar
de toekomstige bewoners zich thuis voelen, waar gerecreeerd en ontspannen kan worden, waar een lange wandeling
dwars door en langs de wijk gemaakt kan worden, en waar
kinderen voldoende ruimte en variatie hebben om te spelen
en op te groeien.

BESLUITVORMING
De gemeente heeft in 2015 voor de eerste fase (oostelijk
deel, circa 200 - 300 woningen) een bestemmingplan en exploitatieplan vastgesteld. De verkoop van bouwrijpe grond
wordt uitgevoerd door de in 2014 opgerichte BV/CV GEM De
Blauwe Zoom. GEM De Blauwe Zoom (ook wel project G09
genoemd) kent haar eigen rapportage. Deze rapportage is
terug te vinden in bijlage 1 van het MPG.

F09 De Blauwe Zoom – Facilitaire grondexploitatie

Project E09 is onderdeel van het gemeentelijk grondbedrijf
en verzorgt de aanleg van het openbaar gebied. Hierbij
wordt aan toekomstige bewoners in het gebied een exploitatiebijdrage gevraagd waarvan de hoogte is vastgelegd in
het meest recente exploitatieplan (exploitatieplan De
Blauwe Zoom, 2e herziening 2017).
In 2020 worden zowel bestemmingsplan en exploitatieplan
herzien (3e herziening). Het bestemmingsplan en exploitatieplan wordt uitgebreid met (een deel van het) het westelijke
deel waardoor in totaal voor circa 543 woningen plek is.
De facilitaire exploitatie is opgesteld op basis van het resultaat van een 3e herziening van het exploitatieplan De Blauwe
Zoom. De 2e herziening gaat uit van een op dit moment verouderd plan en zou een scheef beeld van de verwachte resultaten geven. Naar verwachting wordt medio 2020 de 3 e
herziening vastgesteld.

STAND VAN ZAKEN
Deelgebied 1B is afgerond. 4 seriematige woningen zijn in
2015 opgeleverd. Alle 15 kavels zijn verkocht. Alleen de aansluitingen op de Schapedrift moet nog aangelegd worden.
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Van deelgebied BPD (ook wel De Nieuwe Buurt genoemd)
zijn alle 91 woningen verkocht en opgeleverd, Ontwikkelaar
is BPD en de woningen zijn gebouwd door AGB. Het woonrijpmaken zal in 2020 worden afgerond.
Voor deelgebied AM (ook wel Hollands Huis genoemd) zijn
alle woningen in 2019 verkocht. Het merendeel van de woningen is opgeleverd en reeds bewoond. Momenteel wordt
er woonrijp gemaakt. Alleen kavel 14 is nog niet verkocht,
omdat daarvoor eerst een trafo door Stedin verplaatst moet
worden. Naar verwachting wordt deze trafo in q2 2020 verplaatst.
Momenteel vindt een verdere uitwerking plaats voor het
resterende westelijk deel. Het bestemmingsplantraject voor
het westelijke deel heeft vertraging opgelopen door de aanwezigheid van de rugstreeppad en de grote modderkruiper.
Daarnaast wordt nader onderzoek gedaan naar stikstof. Ook
is er heronderhandeld tussen aandeelhouders over de uitgangspunten van het plan (zoals de parkeernorm) waardoor
er een nieuw stedenbouwkundig ontwerp is opgesteld.

F09 De Blauwe Zoom – Facilitaire grondexploitatie

Daarnaast is de gemeente in gesprek met diverse particulieren in de zuidstrook om te komen tot posterieure contracten
voor de uitvoering van hun eigen grondgebied. De eerste
particuliere kavel is in 2018 op die manier ontwikkeld.

−
−

−

lager als gevolg van het nieuwe plan van Plein06, waar
iets minder woningen in zitten.
Overige kosten: Vergoeding voor plankosten aan G09. Is
iets lager dan vorig jaar door nieuw vastgestelde plankostenscan en plankosten die in 2018 voor rekening van
E09.
Bijdragen: De bijdragen die worden verkregen via het
exploitatieplan. Daarnaast ook de bijdrage die de GEM
levert aan de gemeente om het resultaat te neutraliseren. Deze bijdrage schommelt dus mee met de verschillen bij bodem, bouw- en woonrijpmaken en plankosten.

.
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G11 – Facilitypoint
Bestuurlijk opdrachtgever
T. Boerman
Ambtelijk opdrachtgever
J.J. Janse
Programma

Ontwikkeling locatie voor horeca (McDonalds) en brandstofpunt (Nieuwe Merwede Beheer).
Fasering
Heden-2020
Plangebied
0,7 hectare
Saldo
€ 0,9 mln. positief

DOELSTELLING

BESLUITVORMING

De zone tussen de Peulenlaan en Rijksweg A15 vormt een
belangrijke entree van Hardinxveld-Giessendam. Om de
ruimtelijke kwaliteit van deze entree te verbeteren is de
noordzijde van de Peulenlaan opnieuw ingericht, waardoor
het aangrenzende bedrijventerrein een betere uitstraling
heeft gekregen.

Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten om:
1. Medewerking te verlenen aan de vestiging van een
nieuw tankstation als onderdeel van het project P11 Facilitypoint, ongeacht of er sprake is van een verplaatsing
van het bestaande tankstation aan de Industriestraat
naar de Peulenlaan;
2. De vestiging van een horecaketen in het project Facilitypoint planologisch mogelijk te maken;
3. De onder 1 en 2 genoemde initiatieven ruimtelijk-planologisch op te nemen in het globale bestemmingsplan
“Facilitypoint”.

Aan de zuidzijde van de Peulenlaan heeft lange tijd een
groenzone gelegen. De gemeente Hardinxveld-Giessendam
is in gesprek gegaan met enkele initiatiefnemers over de ontwikkeling van een Facilitypoint. Het doel van het ‘Facilitypoint’ is het verder versterken van de entree van de gemeente en meer zichtbaarheid vanaf de A15.
Hiervoor zijn drie deelontwikkelingen beoogd waarvan de
eerste twee vallen binnen de grondexploitatie.
1. Het realiseren van een verkooppunt voor brandstoffen
(benzineservicestation) inclusief de daarbij behorende
ondergeschikte detailhandel, horeca en andere functies;
2. Het ontwikkelen van een volwaardige horeca-vestiging
en het daarbij integreren van de bestaande carpoolplaats in het programma van het Facilitypoint;
3. Het plaatsen van een reclamemast.

P11 Facilitypoint

STAND VAN ZAKEN
Het project is nagenoeg afgerond. Het tankstation en de horecavoorziening hebben zich in 2019 op de locatie gevestigd.
Daarmee zijn ook alle gronden van de locatie uitgegeven. De
terreininrichting is gereed en de groenvoorzieningen zijn
aangebracht. Door de toenemende verkeersintensiteit en de
veranderende verkeersstromen dient nog een aanpassing
aan de rotonde uitgevoerd te worden.
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De reclamemast is opgericht en daarvoor is een recht van
opstal gevestigd. Deze gronden zijn momenteel ondergebracht in de Exploitatie BV. Deze gronden zullen in 2020
weer in eigendom van de gemeente komen. Daarmee is het

P11 Facilitypoint

project afgerond. De verwachting is dat de grondexploitatie
bij het tMPG 2020 afgesloten kan worden
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G15 – Gemeentehaven

Bestuurlijk opdrachtgever
T. Boerman
Ambtelijk opdrachtgever
J.J. Janse
Programma

Uitgifte (droog en nat) bedrijventerrein,
herstructurering
strekdam
Fasering
Heden-2020
Plangebied
2,3 hectare
Saldo
€ 0,0 mln. positief

DOELSTELLING
Herstructurering van de gemeentehaven waarbij door verkoop van een deel van de gemeentehaven het functioneren
en het beheer van de gemeentehaven wordt geoptimaliseerd en uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten van een
scheepswerf binnen het gebied van de bestaande haven mogelijk wordt gemaakt.

BESLUITVORMING
Op 28 november 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd
met het ontwikkelingsperspectief / masterplan voor herstructurering van de gemeentehaven te Boven-Hardinxveld.
Dit plan op hoofdlijnen is besproken met de bedrijven die direct zijn gelegen aan de gemeentehaven of een (grond)positie hebben in de gemeentehaven of aan de rivier (BenedenMerwede).

2016 heeft het college ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst zodat op 10 februari 2016 de samenwerkingsovereenkomst kon worden getekend met scheepswerf
Den Breejen Shipyards (DBS) met het oog op de herstructurering van de Gemeentehaven en de beoogde uitbreiding
van de bedrijfsactiviteiten van DBS. In 2016 zijn in het kader
van de herstructurering 3 aan de (gemeente)haven grenzende woningen aangekocht.

STAND VAN ZAKEN
Op 26 november 2015 is de grondexploitatie Gemeentehaven vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk geworden investeringen te plegen om uitvoering te geven aan de afspraken
van de gemeente met DBS. In 2017 is het bestemmingsplan
vastgesteld. In 2018 heeft gunning plaatsgevonden voor de
uitvoering. Na de gunning heeft het project vertraging opgelopen door verscherpte milieu eisen. Door de vondst van
PFOA en de onduidelijke richtlijnen hierover is later dan gepland met de uitvoering begonnen.

Het voorlopig inrichtingsplan en de grondexploitatie zijn op
26 november 2015 door de raad vastgesteld. Op 9 februari

P15 Gemeentehaven
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G20 – Lint Parallelweg

Bestuurlijk opdrachtgever
T. Baggerman
Ambtelijk opdrachtgever
J.J. Janse
Programma

5 woningen
Fasering
Heden-2019
Plangebied
0,2 hectare
Saldo
€ 0,2 mln. positief

DOELSTELLING

STAND VAN ZAKEN

Drie initiatiefnemers faciliteren in de ontwikkeling van een
woning op hun kavel. Voor de gemeente is de doelstelling
om een vrije kavel te creëren voor verkoop.

Oorspronkelijk betrof deze ontwikkeling twee vrijstaande
woningen, één particulier en één op een stuk gemeentelijk
eigendom. De gemeente heeft namelijk de mogelijkheid om
een kavel te ontwikkelen ten westen van de toegang tot de
volkstuinen. Tijdens de ter inzage legging zijn er nog twee
initiatieven ontvangen voor de aangrenzende percelen ten
oosten en ten westen van de oorspronkelijke ontwikkeling.
Daarom bevat de ontwikkeling nu vier vrijstaande woningen.
Deze zijn stedenbouwkundige beoordeeld en ingetekend.
Hierbij is rekening gehouden met de historische en landschappelijke kenmerken van het ‘lint’

BESLUITVORMING
De richtlijn is vastgesteld op 27 maart 2017 en geeft naast de
kaders voor ontwikkeling aan de Parallelweg eveneens een
uitwerking voor de bouw van vier vrijstaande woning tussen
Parallelweg 101-104.

P20 Lint Parallelweg
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G22 – 't Oog Westpunt
Bestuurlijk opdrachtgever
T. Baggerman
Ambtelijk opdrachtgever
J.J. Janse
Programma
Bedrijventerrein
Fasering
2018 - 2021
Plangebied
6,6 hectare
Saldo
€ 0,2 mln. positief

DOELSTELLING

STAND VAN ZAKEN

In de structuurvisie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam is de Westpunt aangewezen als locatie waar bedrijvigheid kan ontstaan. De gronden, van ongeveer 6,6 ha met
agrarische functie, worden actief ontwikkeld tot bedrijventerrein. Bij deze herontwikkeling zijn bedrijven die geïnteresseerd zijn in het toekomstige locatie nauw betrokken.

Er is een concept verkavelingsplan opgesteld en er hebben
diverse verkennende gesprekken met bedrijven plaatsgevonden over hun belangstelling en gewenste perceelsgrootte. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken (aanbrengen voorbelasting) zijn gestart. Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. Het beroep heeft gediend, er is
echter nog geen uitspraak gedaan. Nadat duidelijkheid bestaat over het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zullen koop- en/of optieovereenkomsten worden gesloten.

BESLUITVORMING
Het Oog is opgenomen in de bedrijventerreinstrategieën van
zowel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als Drechtsteden
voor de aanleg van netto 5 hectare bedrijventerrein op korte
termijn en nog eens 5 hectare netto op de langere termijn.
Regionaal is er derhalve draagvlak voor de ontwikkeling van
’t Oog. In het Programma ruimte van de provincie staat het
bedrijventerrein ’t Oog genoteerd voor 10 ha plancapaciteit
en is vermelding op de zogeheten provinciale 3 hectarekaart geborgd.
Met de grondeigenaren is overeenstemming bereikt en na
positieve besluitvorming door college en gemeenteraad
heeft notariële levering inmiddels plaatsgevonden. Het bestemmingsplan is op 21 februari 2019 door de gemeenteraad vastgesteld en voor de beroepsmogelijkheid gepubliceerd.

P21 't Oog - Westpunt
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