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Onderwerp Stand van zaken WA-Hoeve 

Geachte raadsleden, 

Hierbij willen wij u graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot de gebiedsontwikkeling 
WA-Hoeve. 

Planbegeleidingsgroep 
Het vormen en instellen van de planbegeleidingsgroep (PBG) vloeit voort uit het raadsbesluit van 26 
januari 2017 over de gebiedsvisie voor de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder. In hoofdstuk 8 van de 
gebiedsvisie is beschreven dat de herontwikkeling van het gebied wordt begeleid door een 
planbegeleidingsgroep. In samenwerking met Altrecht en een vertegenwoordiger van de voornnalige 
werkgroep WA Hoeve / belangenvereniging is het afsprakenkader opgesteld, dat 19 december 2017 door 
B&W is vastgesteld. 
In het najaar van 2018 zijn de eden voor de PBG geworven. Op basis van deze werving zijn zes 
kandidaten voor de PBG geselecteerd. Het college heeft deze kandidaten op 18 december 2018 
benoemd als lid van de PBG WA-Hoeve. 

De eerste overleggen met de PBG hebben inmiddels plaatsgevonden. De PBG heeft geen rol in het 
selecteren van een projectontwikkelaar, maar is hierover wel geInformeerd door Altrecht. 

Voortgang selectie ontwikkelaar eerste gedeelte WA-Hoeve 
Per raadsinformatiebrief bent u 31 augustus 2018 (stuknummer 285960) geInformeerd over de 
tenderprocedure van Altrecht voor de WA-Hoeve. Op 20 november 2018 bent u mondeling in een 
besloten bijeenkomst nader geInformeerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn ook de keuzes en dilemma's om 
te komen tot een definitieve uitvraag voor de marktselectie aan de orde geweest. 

Altrecht en de gemeente hebben daarna gezamenlijk gezocht naar een optimale invulling van de uitvraag 
(bidbook). Daarbij is vooral gekeken naar de vragen van de marktpartijen, de kaders die in de 
gebiedsvisie zijn vastgelegd, de planning i.v.m. het vasthouden van de aandacht van de marktpartijen, de 
marktconforme verkoop en de juridische houdbaarheid van de procedure. 

Resultaat hiervan is dat de tender op hoofdlijnen hetzelfde is gebleven. Op basis van de gesprekken met 
ontwikkelaars is overwogen om het bidbook ingrijpend aan te passen, bijvoorbeeld door de Zorgkern nu 
ook in de verkoop te betrekken. Er is voor gekozen om door te gaan met de hoofdopzet van het bidbook 
en geen ingrijpende wijzigingen door te voeren, zodat binnen de kaders van de gebiedsvisie en de 

Austerlitz • Bosch en Duin • Den Dolder • Huis ter Heide • Zeist 



dr. Grotens 

de burgeçieester, 

planning van de tender gebleven kan worden. De marktpartijen zijn nu zeer geYnteresseerd in de WA-
Hoeve. Door eerdere discussies heeft de tender vertraging opgelopen. Het is belangrijk om nu de tender 
door te zetten, een nnarktpartij te selecteren en daarmee het gebiedsontwikkelingsproces te starten. 

In de gebiedsvisie is opgenomen dat tijdens de marktselectie de projectontwikkelaar die de minste 
woningen wil bouwen en toch een hoge opbrengst kan genereren de voorkeur heeft boven een 
ontwikkelaar die meer woningen wil bouwen. Hiervan is in dit bidbook om een aantal redenen afgeweken: 
ten eerste omdat in de praktijk blijkt dat dit criterium onwerkbaar is omdat ook gevraagd wordt aan de 
woonvisie te voldoen. Ten tweede omdat er nu slechts een gedeelte van het gebied wordt verkocht en er 
daarna in de rest van de gebiedsontwikkeling kan worden bijgestuurd, nu wordt de vrijheid aan de 
marktpartijen gegeven om te komen tot een maximale opbrengst voor het eerste gedeelte. Ten derde 
omdat de beste manier om het won ingaantal te verlagen het loslaten van de woonvisie is, indien dit vooraf 
wordt losgelaten is het later heel lastig om de woonvisie alsnog van toepassing te verklaren. Ook als dit 
financieel wel mogelijk blijkt. 

De vervolgplanning van de tender ziet er als volgt uit: begin januari 2019 ontvangen de marktpartijen het 
defnitieve bidbook. Na een vragenronde doen marktpartijen medio maart hun definitieve inschrijving. 
Definitieve gunning is verwacht medio mei, daarna dienen Altrecht en de marktpartij nog gesprekken te 
voeren over de definitieve overeenkomst. 

Wij vertrouwen er op u hiernnee voldoende geInfomeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Zeist, 

de genneentesecretaris, 
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