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Geachte heer Middendorp,

In de raadsvergadering van 10 mei jl. zijn door u namens de CDA-fractie een aantal vragen gesteld over 
de woningbouwrealisatie op de Bladergroenschoollocatie. In deze brief geven we eerst een algemene 
toelichting op de voortgang van deze locatieontwikkeling en vervolgens antwoord op uw vragen.

Sinds de verhuizing van de Bladergroenschool zijn we voornemens woningbouw te realiseren op deze 
locatie na het eindigen van het tijdelijk gebruik van het gebouw voor opvang asielzoekers. Dit hebben we 
u onder andere laten weten in ons plan van aanpak ‘Vrijkomende locaties Maatschappelijk Vastgoed’ uit 
2020. 

U hebt meerdere keren te kennen gegeven de Bladergroenschoollocatie zeer geschikt te achten voor de 
Stichting Knarrenhof en er bij ons op aangedrongen deze stichting op deze locatie de mogelijkheid te 
geven een Knarrenhof te realiseren zoals deze stichting het voorstaat. Een meerderheid van de raad 
heeft u daar steeds tot op zekere hoogte in gesteund. Uit de diverse behandelingen in de raad hebben wij
opgemaakt dat er in ieder geval brede steun was voor uw oproep om te komen tot ouderenhuisvesting en
dan vooral grondgebonden met een gemengd programma merendeels bestaande uit koopwoningen. Uit 
de behandeling bleek ons geen brede meerderheid voor het mogelijk maken van een ontwikkeling door 
specifiek de Stichting Knarrenhof en ook niet voor sommige kenmerken van hun Knarrenhoven, zoals 
ballotage en samenlevingscontracten. In de raadsbreed aangenomen motie van 1 december 2020 met 
als titel ‘Ouderenhuisvesting’ staat dan ook de opdracht om ‘met spoed die acties te ondernemen die het 
vestigen van een specifieke vorm van ouderenhuisvesting mogelijk maken, hierbij uit te gaan van de 
gedachte van een Knarrenhof en dit bij voorkeur mogelijk te maken op de Bladergroenschoollocatie’. 

Op dit punt willen wij graag uitgesproken hebben dat wij uw inzet op de realisatie van ouderenhuisvesting
waarderen en dat de wens hierop van de raad ook onze ambitie is. Echter, terugkijkend vanaf het punt 
waar we nu staan en naar aanleiding van uw vragen van 10 mei vinden wij dat wij eerder en dieper 
hadden moeten doorvragen bij de raad wat een meerderheid in de raad nu precies van het college 
vraagt. Oftewel: is onze interpretatie van de wens van de raad zoals hierboven weergegeven correct? Of 
wil een meerderheid van de raad toch de specifieke woonvorm mogelijk maken die Stichting Knarrenhof 
wil, inclusief de genoemde ballotage en samenlevingscontracten? Ook op 10 mei is ons dit nog niet 
geheel duidelijk geworden.
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Vanuit onze interpretatie van de wens van de meerderheid van de raad zijn wij wel aan de slag gegaan 
met planontwikkeling voor de Bladergroenschoollocatie. Daarbij speelde steeds mee dat wij op deze 
zelfde locatie ook ruimte wilden bieden aan Stichting Eelder Woningbouw (SEW) voor de realisatie van 
sociale huurwoningen. Zoals u weet hebben wij in opeenvolgende prestatieafspraken met SEW de 
Bladergroenschoollocatie opgenomen als mogelijke locatie voor sociale huurwoningbouw. In de eerder 
aan u verstuurde prestatieafspraken voor 2022 is dit als volgt verwoord: ‘De gemeente en SEW zijn in 
gesprek over de realisatie van circa 24 woningen op locatie de Kooi. SEW en de gemeente verkennen de
mogelijkheden voor woningbouw op de locaties Bladergroenschool en het Punthoes. Voor de locatie 
Bladergroenschool is op basis van een motie van de gemeenteraad de inzet gericht op realisatie van een 
specifieke vorm van ouderenhuisvesting’. In onze afdoeningsbrief van uw motie, aan u verstuurd op 5 
februari 2021, hebben we u dan ook laten weten dat wij voor deze locatie zowel met SEW als met de 
Stichting Knarrenhof in gesprek zouden gaan. Dit ook omdat in het gemengde woonprogramma van St. 
Knarrenhof ook wordt uitgegaan van een gedeelte sociale huurwoningen. In deze zelfde brief hebben wij 
aangegeven dat dergelijke trajecten van planontwikkeling gemiddeld zo’n twee jaar in beslag nemen en 
dat er voor een heel aantal aspecten een grote mate van verantwoordelijkheid ligt bij de ontwikkelaars. 
Ook in onze brief van 1 maart jongstleden hebben wij de relatie met SEW nog eens benoemd.

Sinds de genoemde brief van 5 februari 2021 aan u is onze inzet erop gericht geweest om te komen tot 
een woningbouwplan op de locatie Bladergroenschool waarbij Stichting Knarrenhof en SEW zouden 
samenwerken om onder andere te komen tot de gewenste ouderenhuisvesting. Daarbij hebben we veel, 
mogelijk te veel, ruimte en tijd gegeven aan deze twee partijen om hier gezamenlijk uit te komen en 
moeten wij inmiddels constateren dat dit ‘er samen uitkomen’ uiterst moeizaam verloopt en wellicht zelfs 
niet gaat lukken. Zo heeft SEW inmiddels ook een zelfstandig plan voor sociale huurwoningen 
(merendeels voor ouderen) voor de gehele locatie bij ons ingediend. 
Wanneer dit inderdaad het geval blijkt door formele uitspraken hierover van beide partijen richting ons, 
vraagt dit om heroverweging en bijstelling van  onze ambities. Er ontstaat dan een situatie waarin een 
gezamenlijke ontwikkeling niet meer kan en er een keuze moet worden gemaakt tussen diverse 
alternatieven, bijvoorbeeld het in zee gaan met alleen een ontwikkelaar / Stichting Knarrenhof of SEW. 
Hierbij willen wij ook verwijzen naar onze kanttekeningen naar aanleiding van het Didamarrest, zoals 
aangegeven in eerdere brieven en nogmaals verderop in deze brief. Gezien de betrokkenheid van de 
raad bij deze ontwikkeling vinden wij dat er, voordat wij deze keuze kunnen maken, een ondubbelzinnige 
uitspraak van uw raad nodig is over de precieze wens van de raad voor deze specifieke locatie, in ieder 
geval ten aanzien van het woonprogramma (welke categorieën) én ten aanzien van 
toewijzingsvoorwaarden zoals ballotage en samenlevingscontracten, die wij dan ook op dat moment van 
u zullen vragen.

Wij hopen met bovenstaande toelichting een duidelijker beeld te hebben geschetst van de fase waarin 
deze ontwikkeling nu zit. Hieronder zullen wij nog ingaan op uw concrete vragen, waarbij wij ook 
terugverwijzen naar eerdere brieven waarin wij veel van deze vragen al hebben beantwoord.

Vraag 1: Kan het College heel precies schriftelijk aangeven wat volgens hen de obstakels nu nog zijn om 
te komen tot Ruimtelijke procedure en de tenderprocedure met in acht neming van het Didam arrest 
waarmee op de Bladergroenlocatie te Paterswolde een vorm van ouderenhuisvesting gebouwd kan gaan 
worden naar analogie van de Knarrenhof dus met ballotage en het samenlevingscontract zoals 
wethouder Kraaijenbrink daar ook 8 maart positief over sprak.

Antw:  Allereerst willen we u berichten dat wethouder Kraaijenbrink op 8 maart zich niet positief heeft 
uitgesproken over ballotage of samenlevingscontracten. Hij heeft aangegeven positief te staan tegenover 
ouderenhuisvesting en een samenlevingsvorm zoals die bij een Knarrenhof past. Dit is in lijn met het 
collegestandpunt dat behelst dat het college de ontwikkeling van ouderenhuisvesting in de geest van 
Stichting Knarrenhof toejuicht, maar geen voorstander is van ballotage en samenlevingscontracten. Wij 
onderkennen dat dit laatste echter niet expliciet zo is benoemd richting de raad en dat als dit wel was 
gebeurd, een eventuele discussie daarover wellicht uw opdracht aan het college had kunnen 
verduidelijken.

De belemmeringen die wij u genoemd hebben in onze brief van 1 maart jl. (zaaknummer 1276401) zijn 
grotendeels onveranderd. Wij noemen nogmaals de belangrijkste drie: 
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1). Zoals hierboven aangegeven wordt de ontwikkeling belemmerd door onduidelijkheid of St. Knarrenhof 
en SEW tot een gezamenlijk plan kon komen tot realisatie van een programma van ouderenhuisvesting. 
Het uitgangspunt van St. Knarrenhof qua programma was grondgebonden woningen waarvan 30% 
sociale huurwoningen, 40% middensegment koop, 30% hoger segment koop. Voor de 30% sociale huur 
waren besprekingen gestart tussen de Stichting en SEW. Tot op heden hebben wij geen formeel bericht 
ontvangen dat gezamenlijke planvorming niet gaat lukken.

2). Onvoldoende beschikbare ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van zowel bestaande als nieuwe 
ruimtelijke projecten en faciliteren van bouwplaninitiatieven. Dit noopt helaas tot prioritering. Het is in de 
huidige krappe arbeidsmarkt niet anders dan dat (groten)deels via detachering vacatures worden 
ingevuld en projectteams worden bemenst. Sinds onze brief van 1 maart is de arbeidsmarkt alleen maar 
krapper geworden. In de vragen die u destijds aan ons stelde opperde u de oplossing van inhuur. 
Inmiddels constateren wij dat ook inhuur steeds minder een optie is om werk gedaan te krijgen. Wij 
hebben bijvoorbeeld grote moeite om projectleiders te vinden, ook voor tijdelijke inhuur. Helaas moeten 
wij hierbij constateren dat deze belemmering twee jaar geleden minder groot was dan nu en we bij snelle 
besluitvorming twee jaar geleden sneller zaken hadden kunnen realiseren dan nu. Oftewel: het feit dat dit 
dossier politiek-bestuurlijk ingewikkeld is geworden in een tijd dat de arbeidsmarktproblemen alleen maar 
toenemen maakt dat de capaciteitsbelemmering alleen maar zwaarder is geworden.

3). De uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 (het Didam-arrest). 

Terzake van 1e en 3e belemmerging hebben wij u al eerder aangegeven dat een één op één verkoop aan 
ontwikkelbedrijf Onz’Hof namens St. Knarrenhof ten behoeve van realisatie van het beoogde programma 
niet meer tot de mogelijkheden behoort, maar dat hiervoor een (ontwikkel)tender moet worden 
uitgeschreven. De door ons in de tender toe te passen selectiecriteria mogen niet in strijd zijn met wet- en
regelgeving. De inhoud van de in een tender op te nemen ballotagevoorwaarden en 
samenlevingscontracten ca. kan alleen maar indien dit past binnen de wettelijke mogelijkheden zoals die 
onder andere in de Huisvestingswet worden geboden. 
Echter zoals gezegd is het college hier geen voorstander van en betwijfelen wij of een meerderheid in de 
raad dit wel steunt. Indien de voorwaarden van de St. Knarrenhof verder gaan dan wat wettelijk mogelijk 
is of wat de raad en het college bestuurlijk wil, vormt dat een belemmering. 

Inzake de 2e belemmering, het tekort aan beschikbare capaciteit, hebben wij u al eerder aangegeven om 
op basis van een grondexploitatieverkenning een kredietvoteringsvoorstel aan uw raad voor te leggen, 
onder meer ter dekking van de voorziene plankosten. Dit krediet kunnen wij inzetten om capaciteit 
hiervoor beschikbaar te krijgen via (vervangende) inhuur waarbij wij nogmaals benadrukken dat budget 
hierbij slechts één belemmering is, naast de belemmering van beschikbare capaciteit in de markt, ook 
voor inhuur.
 
Vraag 2: Mocht het College daarnaast nog steeds van mening zijn dat het Didam arrest op welke manier 
dan ook een probleem is in deze casus dan willen we graag een uitgebreide en gedegen juridische 
uiteenzetting ontvangen die deze problemen duidelijk maakt. Een analyse met een precieze verwijzing 
naar documenten, relevante wetsartikelen, beleidsregels enz. Deze uiteenzetting zullen we extern laten 
toetsen op juistheid.

Antw: Ons college heeft, onder andere in de brieven van 2 februari en 1 maart jl. (zaaknrs 1267544 en 
127401) gemotiveerd aangegeven dat een één op één grondverkoop aan een ontwikkelende partij voor 
realisatie van het beoogde woningbouwprogramma op deze locatie niet meer tot de mogelijkheden 
behoort. Wij hebben daarnaast betreffende “Didam” uw raad ook de stukken / factsheets van het 
ministerie van BZK en van het Impulsteam van de Provincie inzake Didam beschikbaar gesteld.
Het College is daarbij van mening dat het Didam-arrest geen probleem vormt voor het voeren van een 
(uitgifte) tender. Het openstellen van een tender is juist in de lijn van het Didam-arrest, omdat met het 
doorlopen van een selectieprocedure alle belangstellenden een kans krijgen om ‘mee te dingen’ naar de 
kavel(s). 
 
Vraag 3: Kan het College een volwaardige planning leveren waarin onder andere uiteraard de Didam 
tender,  ruimtelijke procedures inclusief bezwaar en beroepstermijnen, ambtelijke behandeltijd en/of 
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andere processtappen duidelijk worden welke uiteindelijk zullen leiden tot de start bouw 
Bladergroenlocatie.

Antw: Nu een één op één planuitwerking en uitgifte voor het gemengde woningbouwprogramma niet 
meer tot de mogelijkheden behoort zullen wij zelf het voortouw moeten nemen voor het opstellen van een
startnotitie waarin de stedenbouwkundige en overige ontwikkelkaders en voorwaarden worden 
vastgelegd (programma, bouwhoogtes, openbare ruimte, etc., etc.). Afhankelijk van nadere keuzes zoals 
de mate van participatie, neemt dit proces globaal ca. 6 maanden in beslag.
Daarna kan de tender worden uitgeschreven en kan tevens de procedure voor het stedenbouwkundig- en
Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) worden gestart. Zonder beroepsprocedure neemt het 
doorlopen van een planologische procedure circa 1 jaar in beslag. Zoals eerder in deze brief aangegeven
hebben wij van de raad een uitspraak nodig over wat u precies wel (of niet) wilt op deze locatie, zowel 
qua programma, maar zeker ook ten aanzien van nadere (specifieke) voorwaarden zoals ballotage en 
samenlevingscontract.
 
Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester

Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend.
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