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Gemeente 
NOORDWIJK Bloemenbadplaais 

Voorste l 

Gevraagd besluit: 
1. Het exploitatieplan Offem-Zuid gewijzigd vast te stellen. 

Korte toel icht ing 
Dit exploitatieplan is gekoppeld aan het bestemmingsplan Offem-Zuid, vastgesteld op 27-06-
2013. Hiervoor geldt dat het kostenverhaal nog niet (volledig) Is verzekerd. De gemeente 
heeft een gedeelte (7,4 ha^) van de gronden in eigendom. De overige gronden zijn in 
eigendom bij andere eigenaren. Naast het kostenverhaal kunnen door middel van het 
exploitatieplan regels gesteld worden met betrekking tot de inrichting van het gebied (locatie-
eisen). 

Het ontwerp exploitatieplan Offem-Zuid met het plan-identificatienummer 
NL.IMRO.0575.EPOffemZuld2-ON01heeft gelijktijdig met het uitwerkingsplan Offem-Zuid, 
eerste fase, in de periode van 5 oktober tot en met 15 november 2016 ter inzage gelegen. 
Er zijn 3 zienswijzen ontvangen. Geen van deze zienswijzen heeft zich op het exploitatieplan 
gericht. Ambtshalve zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd. Deze zijn opgenomen in de 
bijgevoegde notitie "Ambtshalve wijzigingen". Het betreffen wijzigingen ter verduidelijking van 
de tekst. 

Onderbouwing voorstel(len) 
1. Het exploitatieplan Offem-Zuid gewijzigd vast te stellen. 

Argument(en) 
• Hiermee wordt het icostenverhaai voiiedig verzei<erd 

Om te komen tot het bestemmingsplan heeft de gemeente kosten gemaakt en ook met de 
realisatie van de voorzieningen in de openbare ruimte zijn kosten gemoeid. 
De gemeente Is niet de enige grondeigenaar dus het kostenverhaal is niet geheel via 
gemeentelijke gronduitgifte verzekerd. 
Omdat met de andere grondeigenaren geen anterieure overeenkomsten zijn gesloten, 
moet de gemeenteraad een exploitatieplan opstellen waarin de basis wordt gelegd om 
grondexploitatiekosten te verhalen. Hiermee Is de economische haalbaarheid geborgd. 
De berekening van de exploitatiebijdragen vindt, op basis van dit exploitatieplan, plaats in 
een betalingsvoorschrift bij de te verlenen omgevingsvergunning voor het bouwen. 
Eventueel kan dit ook ln een nog af te sluiten (posterieure) overeenkomst. 
Dit Is geregeld in artikel 6.17 Wro. 

• Oo/c iocatie-eisen zijn in regeis vastgelegd 
Dit zijn locatie-eisen voor de werken en werkzaamheden voor bouwrijp maken, aanleg 
nutsvoorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er regels voor 
fasering van de werkzaamheden én regels ten aanzien voor de aanwijzing van gronden ten 
behoeve van sociale woningbouw (30%). 
Dit is geregeld In artikel 6.13 Wro. 

' Naast de gronden waarvoor een bouwclaimovereenkomst met Van Rhijn Bouw is afgesproken betreft dit 
infrastructuur binnen het plangebied, zoals de Achterweg. 
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Kanttekeningen / Risicofactor(en) en eventuele alternatieven 
• Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp exploitatieplan, daarmee zijn de 

mogelijkheden om in beroep te gaan, uitgesloten. 
• Wanneer het exploitatieplan niet wordt vastgesteld kan er geen exploitatiebijdrage 

gevraagd worden. Ook zal een bouwvergunning afgegeven moeten worden zolang de 
aanvraag past binnen het bestemmingsplan. 

C o n s e q u e n t i e s 

Financiële consequenties 

Op grond van artikel 6.12 Wro beslist de gemeenteraad over de vaststelling van het 
exploitatieplan. 

De vaststellingsprocedure is geregeld in artikel 6.14 Wro. 

Personele consequenties 
Niet van toepassing. 

Juridische consequenties 

Bij vaststelling moeten de bouwaanvragen voldoen aan het exploitatieplan. 

Overige consequenties 
Om de woningen in het segment sociale koop onder de voorgestane doelgroep te kunnen 
verkopen, is het noodzakelijk om voorafgaand aan het vaststellen van dit exploitatieplan 
een doelgroepenverordening door de gemeenteraad vast te stellen. 

Uitvoering 
Jaarlijks dient de herziening van het exploitatieplan door de gemeenteraad te worden 
vastgesteld. Dit zal onderdeel uitmaken van het Boek Grondbedrijf. 

Eva lua t ie 
Jaarlijks bij de herziening 

Meegezonden s t u k k e n 
1. Exploitatieplan (exclusief bijlagen) 
2. Staat van wijzigingen 

Ter inzage ge legde s t u k k e n 
1. Bijlagen exploitatieplan 
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C o m m u n i c a t i e p a r a g r a a f 

Exploitatieplan Offem Zuid 
Openbaar 

Doelgroepen ex te rn 
Grondeigenaren binnen het plangebied: 
Fam. Admiraal 
Campri 

Communica t iemidde len extern 
. Brief 

Doelgroepen intern 
. KCC 

Communica t iemidde len intern 
• emailbericht 

Kernboodschap 

Exploitatieplan Offem Zuid is vastgesteld 

Wette l i jke verp l ichte publ icat ies 
• het besluit tot vaststelling wordt gelijktijdig met het door het college vastgestelde 

uitwerkingsplan, Offem-Zuid, eerste fase gepubliceerd in de Staatscourant, huis-aan-huis 
blad gemeente, website van de gemeente en de landelijke website over ruimtelijk plannen 
(www.ruimtelijkeplannen.nl) 

Communica t iep lann ing 

Behandeling college 17 januari 2017 
Behandeling commissie 31 januari 2017 
Behandeling gemeenteraad 23 februari 2017 
Publicatie vaststelling Begin maart 2017 
Informeren grondeigenaren Binnen 4 weken na vaststelling 

Verdere u i twerk ing in communica t iep lan nodig? 
Nee 
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