
 

 

        

   

           
          

                
         
             

             
              

  
              

              
               

          
              

       
            

          
          

              
         

 
               

      
             

           
           

           
              

               
              

        
            

 
      

 
   

 
  

  
  

 

Vragen art. 34 R.v.O. 16 september 2019. 

SCHELDEKWARTIER - BROEDERBAND. 

Recent werd bekend dat de bouwplannen “Broederband” voor huurwoningen in het 
Scheldekwartier vooralsnog niet uitgevoerd worden, en wellicht helemaal worden afgeblazen. 
Vanuit het college is in dit verband gewezen op de gestegen bouwkosten, en men gaf aan 
dat de ontwikkelaar de zaak niet kreeg “rond gerekend”. 
De POV is zeer bezorgd over deze ontwikkeling: immers, als plannen in zo’n vergevorderd 
stadium in gevaar komen of zelfs worden afgeblazen, dan komt de ontwikkeling op het 
Scheldekwartier als geheel wellicht in het gevaar. De POV heeft daar dan ook de volgende 
vragen over: 

• Klopt het dat de ontwikkelaar heeft laten weten dat de gestegen bouwkosten de 
(hoofd) reden is om de ontwikkeling stop te zetten, en wellicht geheel af te blazen? 

• Zijn er naast die reden van gestegen bouwkosten nog andere zaken bij het college 
bekend die tot dit besluit van de ontwikkelaar heeft geleid? 

• Zijn er naast de kostenontwikkeling in de (bouw)markt nog andere zaken bij het 
college bekend als oorzaak van de gestegen bouwkosten? 

• Heeft het college naar mogelijkheden gekeken tot mogelijke wijzigingen in de 
vergunning, voorwaarden of grondprijs die de bouw door de huidige ontwikkelaar 
toch haalbaar maken, of daar met de ontwikkelaar over gesproken? 

• Zijn er door het college eisen en/of voorschriften aan en voor de ontwikkeling 
gedurende het proces van vergunningaanvraag en verlening aangepast dan wel 
aangescherpt? 

• Als dat het geval is, zijn die kostenverhogend gebleken én zijn die eisen conform de 
eisen die de Gemeente zichzelf oplegt? 

• Zijn de voorwaarden die zijn opgelegd aan de ontwikkelaar identiek aan de 
voorwaarden en eisen die aan andere ontwikkelaars in dat gebied zijn opgelegd? 

• Zijn er verschillen in de vergunningverlening tussen de verschillende ontwikkelaars, 
bijvoorbeeld op grond van een specifieke locatie, en zo ja, welke? 

• De suggestie is gedaan (bron: PZC) dat er wellicht later naar een andere kandidaat 
voor dit plan moet worden gezocht. Heeft het college redenen om aan te nemen dat 
een andere partij dit plan wél rond gerekend krijgt, indien de voorwaarden tot de 
bouw en bouwkosten in de markt gelijk zijn? 

• Als dat laatste het geval is, waarop is die verwachting dan gebaseerd? 

De beantwoording zien wij graag tegemoet, 

Met vriendelijke groet, 

Fractie POV 
Pim Kraan 
Ruud Kleefman 


