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Compensatie bouwclaim Wijnbergen Het Oosten voor beeldvormende raad 
 naam opsteller: E. Wijnroks 
 telefoonnummer: 377 127 

 e-mailadres: e.wijnroks@doetinchem.nl 

 

Voorstel: 

 

 Goedkeuring te geven aan het genoemde conceptonderhandelingsresultaat tussen gemeente en 

OCWO;  

 Het verlies aan grondopbrengst gemeentelijke kavels Wijnbergen Midden Westen als 

onderdeel van de compensatie bouwclaim Wijnbergen Het Oosten onder meer te dekken 

uit een deel (€500.000) van de begrotingspost Spaarrisicoreserve Omzetverlies 

FO/Overhead; 

 De begeleidende stukken onder geheimhouding te houden, als bedoeld in artikel 25, lid 2 en lid 

3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid2g Wet openbaarheid van bestuur (voorkomen 

benadeling derden).  

 

Kern 

 

Sinds midden jaren ’90 is gesproken over de realisatie van een ecologische woonwijk in gebied 

Wijnbergen Het Oosten. In 2010 is hiertoe een realisatieovereenkomst getekend tussen gemeente 

en de OCWO (Ontwikkelcombinatie Wijnbergen het Oosten). In deze OCWO hebben de 

ontwikkelaars/aannemers Bruggink, WAM/Van Duren en Koopmans zich verenigd.  

 

Het gebied kwam echter niet tot ontwikkeling. Dit had tot effect dat de in de overeenkomst 

vastgelegde bepaling, dat OCWO bouwrijpe grond van de gemeente zou afnemen, niet werd 

geëffectueerd. Om verschillende redenen hebben gemeente en de partijen van de OCWO gezocht 

naar een minnelijke oplossing, uitgaande van het definitief uit ontwikkeling nemen van het gebied 

Wijnbergen Het Oosten.  

 

Er is nu een integrale oplossing gevonden, waarbij meerdere grondposities (van zowel gemeente als 

de OCWO –of de onderscheiden partijen daarbinnen) zijn betrokken: in het gebied Wijnbergen 

Midden Westen, Iseldoks, ’t Brewinc en Vijverberg Zuid. 

 

Deze integrale oplossing heeft meerdere positieve effecten, waaronder: 

 

 Een ongewenste partiële ontwikkeling van Wijnbergen Het Oosten wordt voorkomen. Het 

gebied blijft voor de toekomst behouden als een aaneengesloten gemeentelijke strategische 

grondpositie; 

 Een mogelijk langjarige juridische procedure wordt vermeden; 

 Een mogelijk gemeentelijke verplichting tot het bouwrijp maken van Wijnbergen Het Oosten 

wordt voorkomen;  

 De planvoorraad van circa 164 woningen in gebied Wijnbergen Het Oosten verdwijnt 

definitief;  

 Er ontstaat hefboomwerking voor project Iseldoks, fase 2, zodat aldaar 36 woningen worden 

gerealiseerd door een locale en regionale partij. Deze ontwikkeling zorgt voor een daling van 

het gemeentelijk risicoprofiel; 

 WAM/Van Duren en Koopmans de vastgoedontwikkeling starten voor 20 woningen op 

Vijverberg Zuid. Ook hier neemt het gemeentelijk risicoprofiel af; 

 Het ten opzichte van project Iseldoks concurrerende aanbod van 56 appartementen op de 

locatie ’t Brewinc wordt beperkt tot maximaal 16 appartementen. De planvoorraad wordt 

daardoor verder gereduceerd met 40 woningen; 

 Met ondertekening van deze overeenkomst zijn alle bestaande claims van de baan tussen 

gemeente en OCWO.  
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Wij verzoeken u de begeleidende stukken onder geheimhouding te houden als bedoeld in artikel 25, 

lid 2 en lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid2g Wet openbaarheid van bestuur (voorkomen 

benadeling derden) bij de stukken ter inzage ligt.  

 

Dekking 

 

De oplossing die wordt voorgesteld, leidt tot een dekkingvraagstuk van €1,1 mln. Het voorstel is 

deze kosten te dekken uit de volgende begrotingsposten: 

 €0,5 mln. Spaarrisicoreserve Overheadverlies/Omzetverlies FO (eerder in raadsbesluit 24 mei 

2012 afgezonderd vanuit Taskforcemiddelen); 

 €0,6 mln. Overall faseringsrisico Taskforce. 

 

De motivering om deze twee posten aan te spreken, is tweeledig.  

 

 Het feitelijke omzetverlies FO is veel kleiner dan aanvankelijk begroot. Het terugvloeien van 

€0,5 mln. ten behoeve van de oorspronkelijk Taskforcedoelstellingen (sanering planvoorraad, 

bevorderen verkoop gemeentelijke gronden) is in dat kader verantwoord.  

 Het bovengenoemde onderhandelingsresultaat zorgt ervoor dat er in korte tijd een flink aantal 

gemeentelijke kavels (36 woningen Iseldoks en 20 woningen Vijverberg Zuid) versneld gaan 

renderen. Dit verlaagt het gemeentelijk ‘overall faseringsrisico’ aanzienlijk, niet alleen 

vanwege het aantal, maar zeker ook omdat Iseldoks, fase 2 dan feitelijk wordt opgestart. Dit 

rechtvaardigt de inzet van een deel van de  hiervoor bedoelde middelen. Mocht, onverhoopt, 

de verkoop van woningen op Iseldoks, fase 2 mislukken, dan ontvangt de gemeente alsnog 

€0,5 mln. van WAM/Van Duren en Koopmans, zodat de bijdrage vanuit de post ‘Overall 

faseringsrisico Taskforce’ beperkt blijft tot €0,1 mln.  

 

Tot slot 

 

Wij zijn van mening dat er een goed conceptonderhandelingsresultaat is bereikt met de OCWO om 

te komen tot een alternatief voor hun bouwclaim in het gebied Wijnbergen Het Oosten. De inzet 

van de voorgestelde gemeentelijke middelen achten wij verantwoord vanwege de vele positieve 

effecten. Wij vragen u daarom: 

  

 Goedkeuring te geven aan het genoemde conceptonderhandelingsresultaat tussen gemeente en 

OCWO;  

 Het verlies aan grondopbrengst gemeentelijke kavels Wijnbergen Midden Westen als 

onderdeel van de compensatie bouwclaim Wijnbergen Het Oosten onder meer te dekken 

uit een deel (€500.000) van de begrotingspost Spaarrisicoreserve Omzetverlies 

FO/Overhead;  

 De begeleidende stukken onder geheimhouding te houden, als bedoeld in artikel 25, lid 2 en lid 

3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid2g Wet openbaarheid van bestuur (voorkomen 

benadeling derden).  

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   J.E. JOOSTEN BC. 
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De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over de compensatie bouwclaim Wijnbergen 

Het Oosten 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t: 

 

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 

 

 

 


