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Bij lage(n)

Geachte leden van de raad,

Op 17 oktober 2019 ontvingen wij schriftelijke aanvullende vragen ex artikel 39 Reglement van Orde

namens de fractie van het CDA. De vragen en antwoorden treft u aan in deze brief.

1. Worden er minimaal 57 sociale woningen gebouwd en zo nee, klopt onze berekening dan
mogelijk niet?

Antwoord:

Er worden in totaal 112 woningen gebouwd. Daarvan zijn 33 woningen ter vervanging van te

slopen woningen. Per saldo worden er dus 112 - 33 = 79 extra woningen gebouwd. Hiervan moet

30% sociaal zijn. Dat zijn 24 woningen.

Van de 33 te slopen woningen hebben 30 woningen een huur onder de huurtoeslaggrens. In

totaliteit moeten er dus 24 + 30 = 54 sociale huurwoningen worden gebouwd.

Er worden 53 zorgwoningen gerealiseerd met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens. Om op

54 sociale huurwoningen uit te komen zal Groot Hoogwaak een bestaande huurwoning onder de

huurprijsgrens brengen. Daarmee is de balans sociaal - Vrije sector sluitend.

Overigens was de primaire afspraak dat er 36 sociale appartementen op de kop van het

Wantveld worden gebouwd, voor een klein deel ter compensatie van vrije sectorbouw op het

terrein van Groot Hoogwaak en voor een groot deel ter compensatie van Vrije sectorbouw op het
Wantveld. Er moet evenwel een besluit worden genomen over de integrale parkeeroplossing,

waarvan het Wantveld onderdeel uitmaakt. Woningbouw zou de parkeeroplossing kunnen

blokkeren. Door Groot Hoogwaak is om die reden een knip gemaakt, waarbij eerst wordt
gebouwd op eigen terrein.
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2. Ten opzichte van 20 extra zorgwoningen worden 59 niet zorgwoningen gebouwd. Deelt u deze
conclusie?

Antwoord:

Ten dele. Planologisch gezien worden deze woningen aangemerkt als 'reguliere' woningen, dus
zonder nadere specificatie. In het bestemmingsplan wordt als zorgwoning aangemerkt een
woning die gekoppeld is aan een zorgfunctie ten behoeve van de bewoner(s) met een
geïndiceerde zorgbehoefte. De overige woningen zijn vrije sectorwoningen. Echter, conform
vastgelegde afspraken tussen zorgcentrum Groot Hoogwaak en ontwikkelaar BOGOR, moeten

alle woningen tenminste de eerste twintig jaar zorggerelateerd worden aangeboden. Dat wil
zeggen dat die in beginsel worden aangeboden aan de doelgroep 55+, de toekomstige bewoners
een basis-serviceabonnement afsluiten en er aanvullende 'zorgpakketten' kunnen worden
ingekocht. De verwachting is dat er op die manier betrokkenheid ontstaat bij de toekomstige

bewoners met het zorgcentrum. De afspraak draagt zo bij aan de levensvatbaarheid van het

zorgcentrum.

3. Is hier niet sprake van een gewoon onroerend goed ontwikkeling op een terrein dat is bedoeld
voor zorg?

Antwoord:

De realisatie van het plan is bedoeld om de verpleeghuiscapaciteit van Groot Hoogwaak uit te

breiden. Hieraan is gelet op de toenemende vergrijzing volgens de instelling grote behoefte.
Verpleeghuiscapaciteit wordt in Nederland niet meer intramuraal gerealiseerd maar via het
principe van "scheiden van wonen en zorg". De zorgbehoeftige huurt een zorgwoning en ontvangt

hier volledige verpleeghuiszorg. Groot Hoogwaak wil de huur voor deze zorgwoningen onder de

huurtoeslaggrens brengen. Hiervoor zijn geen subsidies beschikbaar en Groot Hoogwaak heeft

niet de financiële capaciteit om de hiervoor benodigde middelen in te zetten. Gekozen is daarom
voor een samenwerking met een belegger/projectontwikkelaar om via het realiseren van vrije
sectorwoningen de grondopbrengst te gebruiken om de huur van de zorgwoningen voor een deel
(30% sociaal) onder de huurtoeslaggrens te brengen.

4. Kunnen niet alle woningen als zorgwoning gelabeld worden?

Antwoord:

Om de zorginstelling toekomstig financieel gezond te houden is een bepaalde bandbreedte nodig

die bestaat uit verschillende type woningen, van zorgindicatie, sociaal tot vrije sector. Zo wordt

ook voorzien in zorgaanbod voor ouderen met een ruim budget. Deze locatie leent zich prima

voor een mix van woningen in verschillende prijssegmenten. Een variatie met vrije sector

woningen is nodig om de upgrading van het zorgcomplex te bekostigen. Uitgangspunt is dat alle

woningen in beginsel worden aangeboden aan de doelgroep 55+. Iedere bewoner sluit een basis
serviceabonnement af. Ook kan aanvullend 'zorgpakketten' op maat worden ingekocht. Hierdoor

ontstaat een mix van meer en minder vitale ouderen. Op die manier ontstaat betrokkenheid bij de
toekomstige bewoners met het zorgcentrum. Vitale ouderen verrichten vaak ook vrijwilligerswerk,

kunnen minder vitale ouderen ondersteunen e.d. De afspraak draagt zo bij aan de

levensvatbaarheid van het zorgcentrum.

5. Wat zijn de mogelijke juridische consequenties als het bestemmingsplan wordt aangepast in
die zin dat de bestemming voor alle woningen zorg krijgt?
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Antwoord:

De totstandkoming van het bestemmingsplan is een lang en intensief proces geweest waarbij

alle partijen, d.w.z. zorginstelling Groot Hoogwaak, BOGOR, gemeenteraad, maar ook

omwonenden (via de klankbordgroep) nauw betrokken zijn. Er zijn gedurende het proces vele
contactmomenten geweest en (tussentijdse) besluiten genomen, zowel door het college als door
de gemeenteraad. Dit heeft geleid tot de plannen zoals neergelegd in het in procedure gebrachte

bestemmingsplan. Hierdoor zijn vergaande verwachtingen gewekt. Vanuit de algemene

beginselen van behoorlijk bestuur ligt het niet in de lijn om bij de vaststelling van het plan de

bestemming en/of het bouwprogramma nog ingrijpend te wijzigen. Dit zou betekenen dat het

voortbestaan van het zorgcentrum onder druk komt te staan.

6. Wat zijn de consequenties als toch de parkeergarage de bestemming Zorg krijgt en daarmee de
gehele bebouwing?

Antwoord:

De parkeergarage heeft geen hoofdbestemming maar is middels een functieaanduiding onder de

hoofdbestemmingen gelegd. In de planregels wordt geregeld dat de garage ten dienste van

beide bestemmingen staat. In die zin is de bestemming op dit punt minder relevant.

7. Kunnen we de beschikking krijgen over de zienswijzen zoals u aangeeft bij het antwoord van
vraag 5 in uw schriftelijke reactie van 17 september 2019 op de eerdere door het CDA gestelde

vragen?

Antwoord:

We zijn in de veronderstelling dat die bij de beantwoording van de vragen in september waren
bijgesloten. Volledigheidshalve treft u de zienswijzen nogmaals aan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

ns,
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