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Zie adreslijst 

Onderwerp: stand van zaken woningbouwproject Van Disweg 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag willen wij u, me de namens de initiatiefnemer, via deze brief informeren over de stand van zaken van 
het woningbouwproject Van Disweg. In deze brief blikken wij kort terug en leest u hoe het project wordt 
vervolgd. 

Terugblik 

Stedenbouwkundigprogramma van eisen (SPVE) 
Eind 2012 heeft de gemeenteraad de vaststelling van het SPVE Van Disweg uitgesteld in afwachting van 
aanvullend overleg tussen de initiatiefnemer en de omwonenden over het voorkeursmodel. Het SPVE is 
op basis van een aantal besprekingen tussen de initiatiefnemer en een vertegenwoordiging van de direct 
omwonenden op een aantal punten aangepast en daarna op 5 september 2013 door de gemeenteraad vast 
gesteld. 

De wijzigingen ten opzichte van het SPVE van eind 2012 zijn onder andere: 
• 15 in plaats van 16 woningen; 
• een compacter gebouw voor de sociale woningen; 
• extra water. 

Stand van zaken / vervolg 

Exploitatieovereenkomst (EOK) 
Na de vasts telling van het SPVE is een aanzet gedaan om met de initiatiefnemer een EOK te sluiten. Dit 
heeft enige tijd geduurd, omdat de initiatiefnemer heeft gezocht naar een samenwerkingspartner. In de 
EOK zijn onder andere de gemeentelijke uitgangspunten ten aanzien van onder andere (sociale) woning 
bouw, (noodzakelijke ingrepen in) de open bare ruimte en kostenverhaal geregeld. 

De EOK wordt in augustus 2015 getekend. De ondertekening publiceren we in Ons Streekblad en op de 
website www.officielebekendmakingen.nl. Een zakelijke beschrijving is dan in te zien. 
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Bestemmingsplan 
Nadat de EOK is ondertekend, start de gemeente met het opstellen van het voorontwerpbestemmings 
plan. Het is bij woningbomvprojecten gebruikelijk dat algemene inspraak wordt verleend op het SPVE en 
niet op het voorontwerpbestemmingsplan. Wel wordt het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van 
verplicht vooroverleg voorgelegd aan een aantal instancies, waaronder het Hoogheemraadschap. Ook de 
dorpsraad Broek in Waterland krijgt, op basis van het kemradenconvenant, de mogelijkheid om op het 
voorontwerpbestemmingsplan te reageren. 

Eventuele reaccies van instancies en de dorpsraad worden verwerkt en maken onderdeel uit van het ont 
werpbestemmingsplan. Nadat de gemeenteraad met het ontwerpbestemmingsplan heeft ingestemd, wordt 
deze ter inzage gelegd met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. U wordt als direct omwonende te 
zijner tijd schriftelijk op de hoogte gesteld van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. 

Vragen? 
Heeft u nog vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met Linda van Etten via telefoon 
nummer (0299) 658519 of e-mailadresl.van.etten@waterland.nl. 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 

Rinie Kling 
hoofd afdeling Volkshui esting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 


