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U heeft een viertal vragen over de uitgangspunten bij overeenkomsten met projectontwikkelaars. Wij 
gaan hier graag op in. Onderstaand treft u onze beantwoording aan in chronologische volgorde van uw 
vraagstelling. 
 
1. Is het college het eens met de D66 fractie dat dergelijke ontwikkelingen, zoals in onze brief 
beschreven, onwenselijk zijn in gemeente Tynaarlo?  
Wij delen uw mening dat het onwenselijk is wanneer een projectontwikkelaar handelt in strijd met de 
gemaakte afspraken ook als dit niet juridisch is vastgelegd. 
 
2. Kan het college aangeven of zij standaard in haar overeenkomsten met projectontwikkelaars 
een dergelijke doorverkoop, waarbij koop wordt omgezet in (commerciële) huur, uitsluit?  
Ja, dit sluiten wij uit. Onze koopovereenkomsten voor projectmatige ontwikkelingen zien toe op een 
specifiek afgestemd woningbouwplan waarin het aantal woningen, de typologieën en de prijsklasse zijn 
vastgelegd en zien tevens toe op de levering aan particulieren. Afwijken van dit plan is uitsluitend 
toegestaan na schriftelijke instemming door de gemeente.   
 
3. Kan het college aangeven hoe zij projectontwikkelaars verplicht bij te dragen aan de gewenste 
verdeling van type en prijsklasse van woningen, zoals bepaald door de raad in meerdere besluiten 
en plannen? 
Zie de beantwoording bij vraag 2. 
 
4. Kan het college aangeven hoe zij projectontwikkelaars verplicht dan wel stimuleert om 
inwoners of oud inwoners als eerste de mogelijkheid om een bod uit te brengen op projectmatige 
gebouwde woningen in de gemeente Tynaarlo? 
Er is sprake van het recht op vrije vestiging. Voorkeur voor inwoners of oud inwoners is niet toegestaan.   
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