
    
 

 
Ontwerp bestemmingsplan en omgevingsvergunning 
Julianahof  
 
13 sociale huurwoningen en 4 vrije sector koopwoningen 
 
Aan : de raadsleden van de Gemeente Noordwijk (griffie@noordwijk.nl) 
Van :
Datum : 24 september 2020 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In het Ronde Tafel Gesprek van de Commissie Wonen en Ruimte van 15 september jl. is gesproken 
over plan Julianahof. Aan u als raadsleden wordt gevraagd het ontwerp bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning Julianahof vrij te geven voor inspraak. 
 
Bij de behandeling waren 8 insprekers die hun bezwaren tegen het plan hebben geuit. De belangrijkste 
bezwaren zijn de stedenbouwkundige invulling (aantal woningen), verkeer en parkeren. Ook werd 
door meerdere insprekers negatief geoordeeld over de communicatie tussen de omwonenden, de 
gemeente en de initiatiefnemers Van Rhijn Bouw en NWS.  
 
Het is algemeen bekend dat in het dorpsdeel Noordwijk een groot tekort bestaat aan sociale 
huurwoningen. NWS werkt daarom al jaren hard aan toevoeging van nieuwe woningen. Na 40 
woningen De Rederijker (opgeleverd in 2019), 61 woningen Northgo (in aanbouw) is ook het 
nieuwbouwplan Julianahof met 13 compacte sociale huurwoningen een belangrijke uitbreiding van de 
woningvoorraad.  
 
Dat u raadsbreed de bouw van sociale woningen steunt, toonde u in november 2019 toen u instemde 
om voor ons project Northgo de procedure te verkorten. Wij hebben voor plan Julianahof een plan 
ontwikkeld dat voldoet aan de stedenbouwkundige kaders, geldende parkeer- en verkeersnomen. 
Nadat wij er 3 jaar aan hebben gewerkt, neemt u volgende week een besluit. Om ook voor Julianahof 
op uw medewerking te kunnen rekenen, geven wij hieronder een korte weerslag van de geschiedenis, 
onze werkzaamheden en communicatie met de buurt. Mede om de inspraakreacties van de 
omwonenden in de context te plaatsen.  
 
Planontwikkeling tot en met 2015 
Sinds 2010 is meerdere keren geprobeerd om het tuinbouwgebied met kassen gelegen tussen de 
Pickestraat, de Ruijgenhoek en het Kerkhofpad) tot ontwikkeling te brengen. In 2010-2011 werd op de 
percelen van Pesschier en van Rijn een plan van in totaal 6 twee onder één kapwoningen (2 lagen + 
kap) ontwikkeld.  
 
Op verzoek van gemeente Noordwijk werd het perceel Rietmeijer in planvorming betrokken en werd 
in 2012 een aangepast plan gemaakt van in totaal 8 twee onder één kapwoningen. De omwonenden 
hadden tegen dit plan bezwaar vanwege parkeerdruk en de hoogte van de woningen (2 lagen + kap). 
Dit plan ging niet door. 
  



    
 

In 2014 werd opnieuw een aangepast plan gemaakt, bestaande uit 3 vrijstaande en 2 geschakelde 
woningen. Totaal 5 woningen bestaande uit 2 lagen + kap. Opnieuw hadden de omwonenden dezelfde 
bezwaren en schakelden een advocaat in. Ook dit plan vond geen doorgang. 
 
Planontwikkeling vanaf 2017 door Van Rhijn Bouw en Stek  
Toen de eigenaars van de grond in september 2016 opnieuw bij de gemeente aanklopten voor 
ontwikkeling van het gebied werden zij door wethouder Hans Bakker naar NWS verwezen. NWS 
heeft deze kans aangepakt. Voor de haalbaarheid bleek een beperkt aantal commerciële 
woningen noodzakelijk. De Woningwet verbiedt woningbouwcoöperaties grond te kopen 
waarop naast sociale huurwoningen ook commerciële koopwoningen worden ontwikkeld en 
verkocht. Dus is Van Rhijn Bouw betrokken als risicodragende ontwikkelaar. Door de 4 
koopwoningen en een bijdrage uit de bestemmingsreserve sociale woningbouw kunnen 13 
sociale huurwoningen worden gerealiseerd. 
 
Uitgangspunten 
De gemeente toetst een plan aan stedenbouwkundige kaders, aan de LIOR (Leidraad 
Inrichting Openbare Ruimte), aan de parkeernormen, aan verkeers-, bouwbesluit- en 
overige vergunningsregels. Plan Julianahof voldoet aan al deze kaders en regels. Ook de 
aanvraag omgevingsvergunning is door de ODWH beoordeeld en goedgekeurd.  
 
Bij de 1e opzet van Julianahof zaten in het plan in totaal 18 woningen (14 sociale huur en 
4 koop). In overleg met de afdeling stedenbouw van de gemeente en rekening houdend 
met de regels voor de openbare ruimte, parkeren en verkeer is het plan aangepast naar 
een aantal van 17 woningen. (13 sociale huur en 4 koop). 
 
Voor de uitwerking van ons plan hebben de initiatiefnemers het architectenbureau 
betrokken dat ook bij de eerdere plannen tot en met 2015 betrokken was. Wij hebben 
bij de stedenbouwkundige opzet bewust rekening gehouden met de hoogte van 
woningen. Om daarmee het bezwaar tegen de eerdere, mislukte plannen weg te nemen. 
Alle 13 sociale huurwoningen zijn daarom slechts 1 laag met kap. Alleen de 4 
koopwoningen zijn 2 lagen met kap.  
 
De parkeerbalans is sluitend. De parkeerbalansberekening is gebaseerd op de nota 
Parkeren en Stallen 2013. In de berekening is ook voor de 13 sociale huurwoningen in 
plan Julianahof gerekend met de geldende norm van 1,55 voor woning < 70 m2. NWS is 
al jaren in gesprek met de gemeente over lagere parkeernormen voor sociale woningen. 
Uit parkeertellingen bij enkele complexen van NWS blijkt namelijk dat het gemiddelde, 
daadwerkelijke autobezit op 1,0 ligt (bijlage 5). Dat is aanzienlijk onder de norm 
waarmee in plan Julianahof is gerekend. Er ontstaat dus geen parkeerdruk naar de 
buurt.   
 
Door meerdere insprekers is de verkeersveiligheid genoemd. Voor de afwikkeling van 
het verkeer zijn meerdere mogelijkheden. Op 10 oktober 2018 tijdens een avond voor 
de buurt zijn de navolgende 5 varianten getoond, namelijk:  

Variant 1: Verkeer eenrichting van de Ruijgenhoeck naar Albertus van Velsenstraat  
Variant 2: Verkeer eenrichting van Albertus van Velsenstraat naar de Ruijgenhoeck 
Variant 3: Plangebied alleen te bereiken via Albertus van Velsenstraat (doodlopend) 
Variant 4: Plangebied alleen te bereiken via de Ruijgenhoeck (doodlopend) 
Variant 5: Tweerichtingsverkeer  
 



    
 

Geen van de 5 varianten kreeg een voorkeur. Omwonenden wilden door in te stemmen 
met een van de verkeersvarianten niet een impliciete instemming geven aan een 
woningbouwplan. 
 
De gemeente heeft vervolgens gekeken naar de verkeersveiligheid van de varianten. Bij 
tweerichtingsverkeer wordt doorgaans voorzichtiger gereden en hoeft verkeer niet te 
keren om terug te rijden. Ook is overleg gevoerd met de hulpdiensten. De uitkomst was 
een keuze voor variant 5 als meest geschikte variant. Deze variant is in het plan 
verwerkt.  
 
Bestemming 
Tijdens de Commissievergadering van 15 september jl. werd door de heer De Moor van 
Bruisend Noordwijk reeds de bestemming genoemd. Het gebied Julianahof ligt in het 
sinds juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan Noordwijk Binnen. Het hele gebied van 
Julianahof heeft reeds de bestemming Wonen (bijlage 1). De procedure die nu wordt 
doorlopen, gaat slechts om de plaatsing van de bouwblokken van de 17 woningen.   
 
Procedure 
Na veelvuldig bestuurlijk en ambtelijk overleg over het plan is op 30 januari 2019 door 
de gemeente per email (bijlage 2) bevestigd dat de procedure wordt gestart op basis 
van de uitgangspunten: 

 13 sociale huurwoningen en 4 (niet vrijstaande) vrije sector koopwoningen; 
 verkeersvariant 5 (2 richtingsverkeer door de Albertus van Velsenstraat); 
 de parkeerbalansberekening van 20 plaatsen voor 17 woningen (conform de 

nota parkeren en stallen). 
Op basis van deze uitgangspunten is in Q2 2019 het voorontwerp bestemmingsplan ter 
visie gelegd. De inspraak van de omwonenden op dit voorontwerp is verwerkt tot een 
ontwerp bestemmingsplan. Tegelijkertijd is de aanvraag omgevingsvergunning door de 
ODWH beoordeeld en goedgekeurd. Beide stukken liggen nu bij u als Raadsleden voor 
besluitvorming om opnieuw vrij te geven voor inspraak. 
 
Bestemmingsreserve sociale woningbouw 
Voor dit plan heeft de gemeenteraad in maart 2018 ingestemd met een bijdrage uit de 
bestemmingsreserve sociale woningbouw van € 175.000. Mede door deze bijdrage is het 
plan haalbaar. (bijlage 3) 
 
Communicatie  
De omwonenden van plan Julianahof geven bij de gemeente aan dat de communicatie 
van de initiatiefnemers en de gemeente over dit project niet voldoende is (geweest). 
Sinds het plan april 2018 naar buiten is gebracht, staan wij open naar de buurt. 
 
Rondom Julianahof hebben wij als initiatiefnemers niet alleen gecommuniceerd met 
artikelen in het magazine van NWS en het Noordwijks weekblad. Wij hebben ook direct 
met omwonenden contact gehad. In persoonlijk gesprekken, emails en op de 
inloopavond hebben wij de gelegenheid geboden de plannen te komen bekijken en 
reactie te geven. 
  



    
 

Van Rhijn Bouw en NWS zijn een gesprek aangegaan met leden van Burgerbelang 
Julianahof. Namens het Burgerbelang waren 

aanwezig. Liefst zagen de omwonenden geen woningen, maar 
een speeltuin. Het gesprek bleef steken op het punt dat op voorhand het bouwplan van 
de 17 woningen van tafel moest. 
 
Meest opvallend is toch de reactie van Burgerbelang Julianahof op 5 juli 2019. Op de 
vraag van de gemeente of Burgerbelang nog vragen heeft, is de reactie dat er nog veel 
vragen zijn maar dit via inspraakprocedures kenbaar zal worden gemaakt (bijlage 4). 
Men heeft dus bewust gekozen om via de inspraak te reageren. De klacht over slechte 
communicatie, die tijdens de RTG van 15 september jl. werd geuit, is ons inziens 
onterecht.  
 
Hierna tref een overzicht van de berichtgeving en interactie met de omwonenden.  
 
Datum Actie Inhoud 
In q3 / q4 2019 en 
q1 2020  
 

Verwerken inspraak, ontwerp 
bestemmingsplan afronden en 
toetsing omgevingsvergunning 
door de ODWH 

In mei 2020 gereed en ingediend voor behandeling door 
het College van B&W en de gemeenteraad 

In juli 2019 inspraakperiode 17 brieven ontvangen 
15 particulieren, Stichting Burgerbelang Julianahof en 
De Oude Dorpskern 

5 juli 2019 Uitnodiging van Gemeente om 
te overleggen met Burgerbelang.  
 

Antwoord  van het Burgerbelang aan de gemeente geen 
behoefte aan overleg. Bezwaren via de procedure. 

21 maart 2019  Overleg Burgebelang Julianahof 
met Van Rhijn Bouw en NWS 

Uitgangspunt omwonenden alleen gesprek wanneer het 
aantal woningen wordt verkleind.  

7 januari 2019 Email van omwonende met 
bezwaar tegen plan 

Beantwoord aan omwonende met email van 7 januari 
2019. 

1 december 2018 Separte emails van 2 
omwonenden, beide namens 
burgerbelang Julianahof 

Gevraagd wie namens dit Burgerbelang woordvoerder 
is. Geen reactie op ontvangen. 
Beantwoord aan beide omwonenden met email van 12 
december 2018.  

27 november 2018 NWS Magazine Artikel over Julianahof 

8 november 2018 Brief op 150 adressen rondom 
locatie 

De inloopavond was druk bezocht, maar wij wilden alle 
omwonenden die niet aanwezig konden zijn als nog een 
extra maand de gelegenheid geven om te reageren. 
Alle ontvangers van de brief gewezen op de website. 
Er schreven zich slechts 7 mensen in en werden nog 6 
reacties ontvangen. 

10 oktober 2018 Start projectwebsite 
https://woneninjulianahof.nl/ 

Op de website is het mogelijk om kennis te nemen van 
en indien gewenst te downloaden: 
het bouwplan; 
de verkeersvarianten; 
een samenvatting van de schriftelijke reacties van de 
inloopavond. 
Omwonenden en belanghebbenden kunnen zich 
inschrijven. Zodra er nieuwe informatie is, krijgen de 
ingeschreven personen bericht. 
Ook kon men een reactie op de plannen zenden. 



    
 

20 september 
2018 

Brief op 150 adressen rondom 
locatie 

Uitnodiging inloopavond op 10 oktober 2018 
In Huize Jeroen 
Er werden 23 schriftelijke reacties ontvangen met een 
reactie op verkeer, parkeren en het aantal woningen in 
het plan. 

19 juli 2018 Brief op 150 adressen rondom 
locatie (dus meer dan de direct 
omwonenden) 

Aankondiging inloopavond in september 2019 

25 mei 2018 NWS magazine Zie bijgaand bijlage 

7 mei 2018 Brief van omwonende aan 
college van B&W met bezwaar 
tegen Julianahof 

Op 27 juni 2018 persoonlijk gesprek bij NWS 
Gevraagd om te wachten op inloopbijeenkomst 

25 april 2018 Noordwijks Nieuwsblad Artikel Julianahof  
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Van:

Verzonden: woensdag 30 januari 2019 11:50

Aan:

CC:

Onderwerp: standpunt gemeente inzake parkeren en massa Julianahofje

Bijlagen: parkeerbalans Northgo  en Albertus van Velsen; Verkeersvariant 5 Julianahof.pdf; 

Parkeerbalansberekening 17 woningen.pdf

Categorieën: Noordwijkse Woning Stichting

Geachte , 
 
Naar aanleiding van de mail van maandag 28 januari 2019 bericht ik het volgende. 
 
Het thans voorliggende plan voor het zogenoemde Julianahofje is het resultaat van een 
gezamenlijke ontwikkeling door Van Rhijn Bouw en de Noordwijkse Woningstichting, waartoe het 
gemeentebestuur heeft verzocht. Over de plannen is veelvuldig en bij herhaling zowel bestuurlijk 
als ambtelijk contact en overleg geweest. Voor de uitvoering is door de gemeenteraad een 
bijdrage uit de Bestemmingsreserve ter bevordering van extra sociale huurwoningen in het 
vooruitzicht gesteld. Met dit gegeven mag in redelijkheid worden aangenomen, dat ‘de gemeente’ 
de procedure ingaat met als standpunt c.q. uitgangspunt: 

1. 13 sociale woningen en 4 (niet vrijstaande) woningen; 
2. verkeersvariant 5; 
3. de parkeerbalansberekening 17 woningen. 

In dit verband wordt verwezen naar de bijgaande documenten. 
 
Uitdrukkelijk wordt opgemerkt, dat het eindoordeel van ‘de gemeente’ over het plan eerst kan en 
zal plaatsvinden nadat het plan in procedure is gebracht, deze procedure heeft doorlopen en de 
mogelijke inspraakreacties zijn beoordeeld. Dit is niet anders dan het gebruikelijke bestuurlijke 
proces. In redelijkheid kan en mag niet worden verwacht, dat ‘de gemeente’ op voorhand een 
eindoordeel geeft over het plan. Hiermee zou de betekenis van de voorgeschreven 
vergunningprocedure met de inspraakmomenten worden miskent. 
 
Ik hoop met dit bericht je in voldoende mate van dienst te zijn. 
 
Een cc. van deze mail stuur ik aan de wethouders De Jong en Salman. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Coördinator team Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
Mijn werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 
 
Voorstraat 42                   Postbus 298                   gemeente@noordwijk.nl 
2201 HW  Noordwijk       2200 AG  Noordwijk        www.noordwijk.nl 
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T 071 36 60 000 
 

Van:
Verzonden: maandag 28 januari 2019 12:00 
Aan:
CC:
Onderwerp: standpunt gemeente inzake parkeren en massa Julianahofje 
 
Beste , 
 
Anderhalve week geleden, op 16 januari jl. hadden jij,  en ik een overleg over Julianahofje. 
Wij spraken over de planologische procedure, verkeer, parkeren en massa (aantal woningen). 
Belangrijk is dat de gemeente voor verkeer, parkeren en massa (aantal woningen) een standpunt inneemt waar zij 
ook gedurende procedure achter blijft staan. 
 
Voor de verkeersvariant heeft de gemeente reeds haar standpunt bepaald op variant 5. Dat is tweerichtingsverkeer 
tussen de Bronckhorststraat en de Ruijgenhoeck. 
Wij spraken de 16e af dat  de parkeerberekening van Bella Pover herbevestigt en dat de gemeente 
aangeeft achter de massa van dit bouwplan te staan. 
 
Wij willen het plan in procedure brengen en vragen per omgaande antwoord op de parkeren en massa. Mogen wij 
uiterlijk woensdag 30 januari antwoord ontvangen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Adviseur vastgoedontwikkeling 
 

 

Van Panhuysstraat 16  
Postbus 219 - 2200 AE  NOORDWIJK  

www.nws-online.nl 

 
 



Gemeente 

NOORDWIJK Bloemenbadplaals 

Noordwijkse Woningstichting 

Postbus 219 
2200 AE NOORDWIJK 

Noordwijk, 21 maart 2018 
Uw kenmerk 
Uw brief van 
Ons kenmerk 
Behandeld door 
Verzenddatum 
Kopie aan 
Onderwerp 

: wethouder Salman,
: aanvraag bijdrage uit de Bestemmingsreserve ter bevordering van Sociale 
Huurwoningen te Noordwijk, locatie Albertus van Velsenstraat/Pickéstraat 
Noordwijk 

Z/17/036905 D/91707 

Geachte , 

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad op 15 maart 2018 heeft besloten om voor het 
realiseren van 7 extra sociale huurwoning aan de locatie Albertus van Velsenstraat/Pickéstraat 
€25.000,- per woning (in totaal €175.000,-) beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve 
ter bevordering van extra sociale huurwoningen te Noordwijk. 

De bijdrage uit deze Bestemmingsreserve wordt verstrekt conform de Verordening 
Bestemmingsreserve bij realisatie van de extra sociale huurwoningen. Het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor dit bouwplan Is hierbij een voorbehoud. 

In uw brief van 15 februari 2018 heeft U aanvullend aangegeven dat er op basis van een 
alternatief gewijzigd bouwplan voor deze locatie 2 extra sociale huurwoningen toegevoegd 
kunnen worden. Indien voor dit gewijzigde bouwplan een omgevingsvergunning wordt 
verleend, wordt achteraf een aanvullend verzoek voor een extra bijdrage uit de 
Bestemmingsreserve aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft op 15 maart 
2018 nog geen bijdrage beschikbaar gesteld voor dit verzoek met betrekking tot de 2 extra 
sociale huurwoningen. Uw brief van 15 februari 2018 is namelijk ingediend nadat de 
besluitvorming door ons met betrekking tot de 7 extra sociale huurwoningen reeds had 
plaatsgevonden. 

Uiteraard staan wij positief tegenover het realiseren van extra sociale huurwoningen op deze 
locatie. Het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor dit gewijzigde bouwplan 
is een voorwaarde om de aanvullende bijdrage voor deze extra sociale 
huurwoningen aan de gemeenteraad voor besluitvorming voor te leggen. voorstraat 42 

2201 HW Noordwijl< 

Postbus 298 
2200 AG Noordwijk 

T (071) 36 60 000 
F (071) 36 20 021 

E gemeenteOnoordwIjk.nl 
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Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
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Gemeente 

NOORDWIJK 

Raadsbesluit 

Aanvraag bijdrage uit de Bestemmingsreserve 
ter bevordering van Sociale Huurwoningen te 
Noordwijk, locatie Albertus van 
Velzenstraat/Pickéstraat Noordwijk 

Openbaar 

Zaaknummer : Z/17/036905 D/10764 
Datum opstellen : 29 januari 2018 
Agendapunt ; D7 
Portefeuillehouder ; Wethouder D.T.C. Salman 
Steller van het stuk : 
Teamleider ; Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
Manager : Manager Ruimte en Samenleving 
Datum vergadering : 15 maart 2018 

De raad van de gemeente Noordwijk; 

Gelezen het voorstel van het college op dinsdag 6 februari 2018, 

Besluit: 
1. Voor het realiseren van 7 extra sociale huurwoning aan de locatie Albertus van 

Velzenstraat/Pickéstraat €25.000,- per woning (in totaal €175.000,-) beschikbaar te 
stellen uit de Bestemmingsreserve ter bevordering van extra sociale huurwoningen te 
Noordwijk. 

Aldus vastgesteld in de openbare Raadsvergadering van 15 maart 2018 

G.C.I. Kager J. RIjpstra 

Griffier Voorzitter 

Pagina 1 van 6 
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Van:
Verzonden: vrijdag 5 juli 2019 15:17
Aan:
CC:
Onderwerp: geen behoefte Burgerbelang Julianahofje aan overleg

Categorieën: Noordwijkse Woning Stichting

Goedemiddag ,  
 
Zie onderstaand de reactie van Burgerbelang inzake de e-mail van de gemeente.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Projectontwikkelaar 
 
 
Van Rhijn Bouw BV 
Valkenburgseweg 62, 2223 KE Katwijk 

Internet www.vanrhijnbouw.nl 

 
 

Volg ons via    
 
Denk aan het milieu voordat u dit mailbericht afdrukt. 
 
 
  
 
Van: Burgerbelang Julianahofje <burgerbelangjulianahofje@gmail.com>  
Verzonden: donderdag 4 juli 2019 21:25 
Aan: 
Onderwerp: Re: Bijeenkomst Burgerbelang Julianahofje 
 
Beste , 
 
Dank voor uw interesse. 
We hebben tijdens de avond de meeste vragen van de belanghebbenden kunnen beantwoorden. 
Er blijven nog veel vragen over, maar die zullen u waarschijnlijk bereiken via de diverse 
inspraakdocumenten die u de komende periode kunt verwachten. 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Op wo 3 jul. 2019 om 18:00 schreef : 

  

Bijlage 4
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Geachte  

  

Graag informeer ik, in aanvulling op onderstaande mail van mijn collega , naar het 
verloop van de bijeenkomst Julianahofje. Wellicht zijn hieruit nog vragen naar voren gekomen die 
wij kunnen beantwoorden? Mocht dit het geval zijn, dan verzoek ik u vriendelijk die aan mij te 
mailen. Ik zal dan kijken hoe we die vragen zo snel als mogelijk kunnen beantwoorden. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

  

Adviseur Ruimtelijke Ordening 

Team Ruimtelijke Ontwikkeling 

  

Mijn werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

  

  

Voorstraat 42                     Postbus 298                      gemeente@noordwijk.nl 

2201 HW  Noordwijk          2200 AG  Noordwijk          www.noordwijk.nl 

  

  

T 071 36 60 000                  

  

  

  

Van: 
Verzonden: woensdag 3 juli 2019 11:41 
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Van:
Verzonden: donderdag 30 januari 2020 19:02
Aan:
CC:

Onderwerp: werkelijke parkeerbehoefte versus parkeernormen

Categorieën: Noordwijkse Woning Stichting

Beste allen, 
 
Gister zond ik het rapport van Spark. In aanvulling daarop zend ik jullie ook de uitkomst van tellingen bij enkele van 
onze complexen. 
De uitkomst hiervan sluit aan bij het rapport van Spark. Gemiddeld ligt het werkelijk autobezit t.o.v. het aantal 
huurders op 0,6. Zie hieronder. 
Wanneer we daarbij de norm voor bezoekers van 0,3 optellen, komen we op een norm van 0,9. 
Dat ligt beduidend lager dan de norm van 1,55 (woning < 70 m2) die nu is opgenomen in de nota parkeren en 
stallen. 
Wij benadrukken hiermee nogmaals om in de nieuwe nota parkeren en stallen voor sociale huur een lagere norm op 
te nemen. 
 
Peterhof  
32 woningen en 32 parkeerplaatsen 
Huurprijs boven de aftoppingsgrenzen 
Er zijn 21 parkeerplaatsen verhuurd aan huurders waarvan 3 huurders 2 plaatsen huren.  
Autobezit: 0,65 
 
Nieuw Patrimonium 
51 appartementen en 70 parkeerplaatsen 
Huurprijs boven de aftoppingsgrenzen 
51 parkeerplaatsen zijn gekoppeld aan de woningen  hiervan is ongeveer de helft bezet de rest staat leeg 
19 vrije plaatsen waarvan 8 verhuurd aan particulieren  
Autobezit: ca. 0,5 
 
Binnenweg 
23 appartementen 
Huurprijs deels boven/deels onder de aftoppingsgrenzen 
Er zijn 23 parkeerplaatsen deze zijn allen verhuurd waarvan 5 verhuurd aan particulieren. (NB. Vlak bij het strand) 
Autobezit: 0,74 
 
A van Royenstraat 
40 appartementen 
Huurprijs onder de aftoppingsgrenzen 
Er zijn 21 beugels waarvan 16 beugels verhuurd, 8 aan huurders en 8 aan particulieren 
Autobezit: 0,2 
 
Met vriendelijke groet, 

Adviseur vastgoedontwikkeling 

Bijlage 5
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