
 

 

Raadsbrief beantwoording vragen 
Bloemenbuurt. 
 

Informerend 
Zaaknummer: 857458 
 
 
Geachte raad, 
 
Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen d.d. 16 mei 2020 van de SP over de 
voortgang van de herstructureringsplannen van de Bloemenbuurt. 
 
Aanleiding 
De SP start de raadsvragen met; “begin 2018 is de raad door Welwonen ingelicht over de sloop- en 
nieuwbouwplannen in de Bloemenbuurt. Welwonen heeft aan de fractie van de SP aangegeven te 
wachten op de beoordeling van de gemeente”. Onderstaand vindt u de beantwoording 
 
Informatieverstrekking 
 
De voortgang van de herontwikkeling van de Bloemenbuurt is voor ons van groot belang. Wij zijn daarom 
intensief met Welwonen hierover in overleg om de voortgang te borgen. Uitgangspunt voor het college, 
in onze gesprekken met Welwonen, is de zorg voor de huidige bewoners in samenhang met een 
kwalitatieve herontwikkeling van de Bloemenbuurt.  
 
Komen de sloop-/nieuwbouwplannen nog langs de raad? 
 
De sloop- en nieuwbouw van de woningen in het deel van de Begoniastraat kan vergund worden binnen 
een reguliere procedure. Voor de uitvoering van de overige herstructurering aan de noordzijde van de 
Bloemenbuurt is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Deze herziening is een bevoegdheid 
van de raad. 
 
Sinds wanneer liggen de plannen voor de Bloemenbuurt bij de gemeente?  
 
In 2017 gaf Welwonen voor het eerst aan te willen starten met voorbereidende werkzaamheden om de 
Bloemenbuurt te vernieuwen. Vanaf dat moment zijn onze medewerkers ook aanwezig geweest bij een 
aantal bijeenkomsten rondom dit initiatief. Eind 2018 heeft Welwonen het eerste conceptplan voor de 
herstructurering van het noordelijk deel getoond. In 2019 heeft Welwonen hun conceptplan meerdere 
malen verfijnd. Eind 2019 hebben wij van Welwonen de meest geactualiseerde versie van het plan 
ontvangen. 
 
Zit er vertraging in de doorrekening grijs-groen van deze plannen en zo ja, wat is hiervan de reden en 
wanneer verwacht u dit gereed te hebben en zo nee, waarom leidt dit dan toch tot vertraging in de 
voortgang van dit sloop-/renovatieplan?  
 
Wij nemen aan dat u bedoelt het aanpassen van de openbare ruimte (inclusief ondergrondse 
voorzieningen). De plannen voor de nieuwe woningen aan de noordzijde door Welwonen wijken af van 
het bestaande wegenplan. Dit betekent dat er nieuwe aanleg van bijvoorbeeld riolering, wegen, trottoirs, 
parkeerplaatsen en openbare verlichting nodig is. Er heeft geen noemenswaardige vertraging bij het 
berekenen hiervan plaatsgevonden. 

 
Er is berekend dat we bij de aanleg van het huidige plan van Welwonen indicatief praten over een 
uitgave van ongeveer anderhalf miljoen euro. Daarnaast zijn de huidige wegen nog niet afgeschreven. 
Dit restant bedrag zal geheel in een keer moeten worden afgeschreven (Deze extra afschrijving is nog 
niet in bovengenoemde anderhalf miljoen euro opgenomen). 

 
Normaliter worden de kosten van de infrastructuur gedragen door de initiatiefnemer of ontwikkelaar. De 
ontwikkelaar is in dit geval Welwonen. Welwonen heeft echter aangegeven hier geen rekening mee te 
willen houden bij de planontwikkeling. Wij hebben Welwonen de afgelopen tijd meermalen gevraagd,  



 

 

 
net als bij andere initiatieven, met een voorstel te komen om in deze kosten bij te dragen. Wij hebben 
tot op heden helaas niets ontvangen. Het onderwerp lijkt met onze vraag bij Welwonen een impasse te 
geven.  
 
Wanneer er uiteindelijk geen bijdragevoorstel van Welwonen volgt rest als enige mogelijkheid uw raad 
een voorstel met scenario’s en financiële consequenties voor te leggen.  

 
 
Zijn u andere factoren bekend die tot vertraging van dit project leiden? Zo ja, welke zijn dit? 

 
Er is nog geen aanvraag omgevingsvergunning door ons ontvangen. Wij zijn er als gemeente Enkhuizen 
klaar voor om zodra de vergunningsaanvraag ontvangen is zo snel als mogelijk het vervolgproces op te 
starten. Wellicht ten overvloede merken wij op dat een verzoek van Welwonen tot een 
bestemmingswijziging alsmede de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor bezwaar en beroep 
open staan. 

 
 

Het is onvermijdelijk dat bij een grootse renovatie van een wijk dit meerdere jaren in beslag neemt. 
Bent u het met ons eens dat het een uiterste inspanning waard is om de termijn zoveel mogelijk 
volgens het oorspronkelijke tijdspad te laten lopen teneinde de onrust en onzekerheid voor de 
bewoners van deze wijk zoveel mogelijk te beperken? Zo ja, is de gemeente bereid de noodzakelijke 
acties die van haar verlangd worden zo spoedig mogelijk uit te voeren ten behoeve van een 
voorspoedige voortgang van het project? 

 
 

In algemene zin zijn wij dit zeker met u eens. Wij hebben immers als doel elke aanvraag 
omgevingsvergunning zo snel mogelijk af te handelen. Het initiatief voor deze aanvraag, planning en 
uitvoering ligt bij Welwonen. Omwille van de duidelijkheid voor de bewoners zullen wij Welwonen 
nogmaals vragen meer voortvarend te werk te gaan om zo veel mogelijk snelheid in het project te 
krijgen.  

 
Wij constateren overigens dat bij meer projecten van Welwonen vertraging lijkt te ontstaan. Als 
voorbeeld noemen wij Reigerweg en Westerstraat/Nieuwstraat. Het lijkt dat deze vertraging vaak te 
maken heeft met keuzes of wijzigingen in plannen door Welwonen gedurende het proces. Bij deze en 
andere projecten proberen wij op basis van het door de raad vastgestelde beleid natuurlijk met 
Welwonen mee te denken en in gesprek te zijn. 
 
 
Vervolg 
Wij vertrouwen erop dat met de antwoorden de vragen volledig en naar tevredenheid zijn beantwoord. 
 
Enkhuizen, 9 juni 2020 
 
Burgemeester en wethouders van Enkhuizen 
De secretaris,    De burgemeester, 
 
 
 
Dhr. A.N. van den Bergh  Dhr. E.A. van Zuijlen 
 
 


