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ONDERWERP 

Raadsinformatiebrief; besluit tot sluiten koop- en ontwikkelovereenkomsten projectmatige 
woningbouw Claverveld fase 2 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij informeren wij u over ons besluit tot het sluiten van koop- en ontwikkelovereenkomsten 
voor de ontwikkeling en realisatie van 64 grondgebonden woningen in Claverveld fase 2. 

Claverveld ontwikkelt zich voorspoedig 
Claverveld geldt als de nieuwe, ‘buitengewoon groene’, woonwijk van de gemeente 
Vlissingen. In 2016 is gestart met de ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk, wat heeft 
geresulteerd in een succesvolle verkoop en realisatie van Claverveld fase 1. De eerste 
woningen zijn (medio 2020) bewoond en in totaal zijn aan het einde van dit jaar circa 70 
woningen opgeleverd. 

In vervolg op de voorspoedige ontwikkeling van Claverveld fase 1 is door het college 
besloten om versneld aan te vangen met de realisatie van Claverveld fase 2. In Claverveld 
fase 2 is voorzien 83 grondgebonden woningen te realiseren, met name in het dure en 
middeldure segment. Het betreft 19 vrije bouwkavels en 64 projectmatig te realiseren 
woningen. Wij verwachten u aan het einde van dit jaar het bestemmingsplan voor de 
realisatie van Claverveld fase 2 ter besluitvorming voor te leggen. 

Ten behoeve van de realisatie van de projectmatig te ontwikkelen woningen is een openbare 
uitvraag gedaan en selectieprocedure doorlopen om ontwikkelende partners te kiezen voor 
de realisatie van Claverveld fase 2. Dit heeft geleidt tot een voorlopige toewijzing door het 
college van een woonveld aan AM Zeeland (woonveld Zonnekers) en Zeeland Wonen 
(Earlisehof). Vanuit een overgenomen bouwclaim in Souburg Noord heeft het college in een 
eerder stadium besloten het woonveld Kershage direct toe te wijzen aan AM Zeeland. Met 
het sluiten van de koop- en ontwikkelovereenkomsten met AM Zeeland en Zeeland Wonen 
eindigt tevens in formele zin de selectieprocedure. 

Koop- en ontwikkelovereenkomsten projectmatige woningbouw Claverveld fase 2 
Met het sluiten van de koop- en ontwikkelovereenkomsten leggen de Gemeente Vlissingen, 
AM Zeeland en Zeeland Wonen hun afspraken vast aangaande de ontwikkeling van de 
woonvelden voor projectmatige woningbouw in Claverveld fase 2. 
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Zowel AM Zeeland als Zeeland Wonen voorziet een gedifferentieerd woningaanbod, met 
name gericht op het middeldure en dure segment. Hierbij wordt circa een kwart specifiek 
gericht op senioren, middels de bouw van levensloopbestendige (nultreden) woningen. 
Voor het overige richt men zich op gezinnen met jonge of opgroeiende kinderen. 

Claverveld ontwikkelen wij middels te sturen op het door u in de grondexploitatie 
vastgestelde scenario ‘midden’. Inkomsten op basis van grondverkoop ten behoeve van 
projectmatige woningbouw zijn thans geraamd in 2022, 2023 en 2024. De na 
onderhandeling overeengekomen grondprijzen zijn hoger. De effecten van het sluiten van de 
koop- en ontwikkelovereenkomst wordt verwerkt in de 2e herziening van de grondexploitaties 
in 2020. 

Planning Claverveld fase 2 
De planologische procedure om realisatie van Claverveld fase 2 mogelijk te maken is eind 
juni jl. gestart. Eind dit jaar wordt het bestemmingsplan naar verwachting ter besluitvorming 
aan de gemeenteraad voorgelegd. Het bouwrijp maken van de gronden is in voorbereiding, 
met als streven hier in september 2020 mee aan te vangen. Bij voorspoedig verloop van 
beide processen, zou in 2021 aangevangen kunnen worden met de realisatie van de 
woningen. De woningen zullen vervolgens fasegewijs gerealiseerd worden. 

Wij verwachten u hiermee naar verwachting te hebben geïnformeerd en zien met vertrouwen 
de ontwikkeling van Claverveld fase 2 tegemoet. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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