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Gebiedsvisie
Ruilverkaveling
De Kwakel

Presentatie RVK 17 december 2019
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Programma
• Stand van zaken gebiedsvisie voor de ’Ruilverkaveling’
• Ideeën voor transformatie
• Zone ‘Sport’
• Zone ‘Centrale woningbouwlocatie Ruimte voor Ruimte’
• Zone ‘Veelzijdig landelijk gebied’
• Andere uitgangspunten
• Hoe verder
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de ‘Ruilverkaveling’ in De Kwakel

’
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Gebiedsvisie proces
Participatieavonden 2018 / 2019
Fietstocht met eigenaren / ondernemers

Voorlopige conclusies
• Behoud en bescherm tuinbouwbedrijven die door willen
Voor andere percelen oplossingen zoeken:
• Wonen (toepassen Ruimte voor Ruimteregeling)
• Recreatie, natuur, sport
• Kleinschalige verdienmogelijkheden op individuele percelen
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Wonen en Geluidzones Schiphol
Gebied Ruilverkaveling
Zone LIB 4:
Geen nieuwe woningen mogelijk
Zone LIB 5 (voorheen 20 Ke):
Geen nieuwe woningen mogelijk tenzij:
- binnen Bestaand Stedelijk Gebied
- met toepassing Ruimte voor Ruimte
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Ideeën voor verschillende zones
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1) Sport
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Uit coalitieakkoord 2018 – 2022:
‘In Uithoorn en De Kwakel is niet veel vrije ruimte beschikbaar om
woningen te realiseren. Aan deze woningen is wel een grote
behoefte. Door genoemde beperking dient creatief omgegaan te
worden met de ruimte binnen de gemeentegrenzen’

Schiphol regelgeving:
in LIB5 (20Ke) zone is woningbouw
mogelijk:
• met Ruimte voor Ruimte
of in
• Bestaand Stedelijk Gebied
(BSG)
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Sportcomplexen beschouwen als BSG

Onderzoek naar mogelijkheden voor
woningbouw …
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Sportcomplexen verplaatsen naar
Ruilverkaveling in LIB4 zone

Onderzoek naar mogelijkheden…
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Waarom zouden we dit doen
• Verouderd tuinbouwgebied toekomstbestendige nieuwe functie
• Moderne, duurzame, toekomstbestendige sportvoorzieningen
voor 3 verenigingen
• Weinig nieuwe investeringen in sport nodig voor komende jaren.
• Biedt kansen voor goede parkeeroplossingen, mogelijkheden
evenemententerrein, dubbelgebruik van voorzieningen?
• Toevoegen substantieel (4 á 500?) aantal woningen voor …
doelgroepen, met respect voor Stelling van Amsterdam en groene
setting
• Goed voor voorzieningenniveau zoals winkels, scholen,
verenigingen
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Plan van Aanpak / onderzoeksopzet
• Eerste uitwerking van dit idee, nog géén plan!!
• Op basis uitkomsten onderzoek op later moment (zomer 2020)
besluit nemen of dit als project verder opgestart kan worden.
• Beschreven wat we allemaal moeten gaan onderzoeken:
• Verkeer, water, bodem, archeologie, milieuzoneringen, groen,
cultuurhistorie, mogelijke functies bestaande gebouwen,
doelgroepen woningbouw, enz.
• Van aantal onderwerpen eerste verkenning gedaan of het idee
realistisch genoeg is.
• Sportcomplexen: inpassing op nieuwe locatie
• Nieuwe woningbouw op sportvelden: verkavelingsstudie
• Financiën
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Inpassing Sportcomplexen
in Ruilverkaveling
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basis layout plangebied
- programma huidige in te
passen sportfuncties
- Jeu de Boules deelt
clubgebouw met andere
sportvereniging
- meer parkeergelegenheid
per sportaccommodatie
dan in huidige situatie
- nog geen
rekeninghoudend met
ontwikkelingen in sport
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- licht- en geluidszone van
50 meter afstand vanaf de
bestaande woningen
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- aanname kaveldiepte van
60 meter vanaf rijweg
- tussenzone voor overige
voorzieningen/
groenstructuur
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Scenario 1
- inpassing sport met
behoud van alle woningen
- inpassing huidig aantal
velden
- geen ruimte voor
uitbreiding in de toekomst
- tennis als ‘los cluster’
random in te passen in
totale gebied
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Scenario 2
- inpassing sport met
hergebruik van enkele
bestaande woningen als
clubgebouw
- ruimte voor extra
voetbalveld
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Scenario 3
- inpassing sport op eigen
eilandjes
- zonder rekening te
houden met behoud of
hergebruik bestaande
woningen
- elke vereniging een eigen
clubgebouw en
parkeervoorziening
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Scenario 4
- inpassing sport met
centraal cluster van
sportaccommodaties
- zonder rekening te
houden met behoud of
hergebruik bestaande
woningen
- een hoofdentree met een
verzamelgebouw voor
verschillende
sportverenigingen
- parkeercluster voor
gezamenlijk gebruik
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Nieuwe woningbouwlocaties
op (bestaande) sportcomplexen
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KDO
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Qui Vive en Thamen
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Financiële quick scan
• Globale indicatie kosten van verplaatsen sportcomplexen
• Globale indicatie aantal woningen op
sportcomplexen (bandbreedte ca 400 – 550 woningen)
• Bandbreedte resultaat sterk afhankelijk van scenario's,
woningdifferentiatie e.d.
• Conclusie: voldoende realistisch om een vervolgonderzoek
te gaan doen.
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Besluiten college / raad
Raadsbesluit d.d. 31 oktober 2019
• In te stemmen met het Plan van Aanpak om verder
onderzoek uit te voeren naar verplaatsen sport en realiseren
woningbouw en idee openbaar te maken.
• Op basis van de resultaten van dit onderzoek omstreeks
zomer 2020 een besluit te nemen of dit als project in
uitvoering wordt genomen.
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Communicatieacties
Wat hebben we gedaan:
• Ma 2 december:
• Infoavond grondeigenaren waar Wvg gevestigd is
• Di 3 december:
• Ontbijtsessie met besturen sportverenigingen en feestcomité
• Gesprek buurtbeheer de Kwakel
• Bellen, mailen stakeholders, LTO, school, ….
• Brieven aan bewoners en bedrijven RvK, omwonenden
• Wo 4 december:
• Persgesprek en advertentiepagina Nieuwe Meerbode
• Website ‘Uithoorn denkt mee’
‘Ideeën openbaar’
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Hoe en wat gaan we doen
• We gaan verder onderzoek doen, er is nog geen plan!
• Er zijn kansen én hobbels
• We willen daarover in gesprek, met grondeigenaren,
sportverenigingen, eigenaren en bewoners in de RVK,
omwonenden, …..
• Ervoor zorgen dat mensen mee kunnen denken
• Zorgen dat iedereen zich gehoord voelt
• Pas na afronding onderzoek neemt de raad een besluit of
we hier mee verder gaan
Als besloten wordt hier niet mee verder te gaan, dan gelden voor ‘sportzone’ zelfde
uitgangspunten als voor middengebied.
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2) Centrale woningbouwlocatie
d.m.v. Ruimte voor Ruimte
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Ruimte voor Ruimte
• Doel Ruimte voor Ruimte is Landschappelijke
kwaliteitsverbetering
- Sanering bedrijf
- Vermogensschade en (sloop)kosten financieren uit
opbrengsten woningbouw
- Verevening kosten en opbrengsten tussen locaties via RvR
gebiedsfonds
• Woningen bouwen ‘in het lint’ langs de wegen of op een
centrale woningbouwlocatie
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Waarom een
Centrale woningbouwlocatie
Ruimte voor Ruimte
• Centrale compensatielocatie:
• ook goedkopere woningen kunnen bouwen / aantal
woningen / opbrengsten
• Beperkter aantal woningen in de ‘linten’, meer openheid
• Voldoende opbrengst mogelijk uit woningbouw om
saneringen te financieren
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Haalbaarheid centrale woningbouwlocatie
• Gesprekken grondeigenaren
Regelgeving:
• Gebruikelijk is bij RvR: extra woningen in de lintbebouwing
• Centrale locatie is nieuwe werkwijze!
• Ambtelijk overleg provincie:
• Zorgen geuit of dit binnen huidige uitleg regelgeving LIB past
• Meer onderzoek en overleg nodig
• Regionale afstemming en samenwerking
• Conclusie / besluit:
• Onderzoek / overleg / lobby voortzetten
• Als het niet lukt: RvR woningen ‘in het lint’ langs de wegen
en dan gelden voor deze zone dezelfde uitgangspunten als voor middengebied
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Wet voorkeursrecht Gemeenten (WvG)
• B&W hebben besloten om voorkeursrecht te vestigen op gronden
in Ruilverkaveling waar ideeën zijn voor realiseren:
• Centrale woningbouwlocatie
• Nieuwe sportvoorzieningen
• Betekent dat een grondeigenaar die zijn grond wil verkopen die
eerst aan de gemeente moet aanbieden.
• Bevorderen haalbaarheid plannen en voorkomen speculatie
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3) Veelzijdig landelijk gebied

37

Welke opties zijn er
• Tuinbouwbedrijf voortzetten
• Wat kan er niet.
• Tuinbouwbedrijf stoppen, wat kan er wel:
• Gebruikmaken van de Ruimte voor Ruimteregeling
• Bedrijfswoning omzetten in burgerwoning met weidekavel
erachter
• Andere functies en ‘verdienmogelijkheden’,
hoveniersbedrijven
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Tuinbouwbedrijf voortzetten
• Geldende bestemmingen en bouwmogelijkheden blijven
ongewijzigd
• Eventuele bedrijfswoning blijft een bedrijfswoning
• Bij functiewijzigingen op naastgelegen percelen zal met de
milieuregelgeving / belemmeringen rekening gehouden moeten
worden
• Als er wensen / kansen zijn voor uitbreiding bijv. op naastgelegen
perceel, dan wordt daar aan meegewerkt.
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Wat kan er niet (1)
Geen recreatiewoningen
Geen bedrijven (die op een bedrijventerrein thuishoren)
• Alleen bedrijven die passen binnen geldende bestemming / legaal
aanwezig zijn kunnen blijven bestaan.
• Geen uitbreidingsmogelijkheden buiten geldende bestemmingen
voor reguliere bedrijvigheid.
• Aanwezige bedrijven die niet in bestemming passen / zonder
vergunning:
• Stoppen of verplaatsen naar regulier bedrijventerrein
• Handhaving
• Ruimte voor Ruimteregeling kan daar niet op worden
toegepast.
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Wat kan er niet (2)
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Tuinbouwbedrijf stoppen met Ruimte voor
Ruimteregeling
• Tuinbouwbedrijf (eventueel gefaseerd) afbouwen.
• In gesprek met de gebiedsmanager over mogelijkheden.
• Exploitatieopzet Ruimte voor Ruimte.
• Bepalen ‘vermogensschade’ en kosten:
• Waarde kassen, bedrijfsgebouw, voorzieningen
• Waardeverandering grond door bestemmingswijziging
• Sloopkosten, opschonen en afwerken terrein, oevers
• Bepalen opbrengsten:
• Waardestijging omzetting bedrijfs- in burgerwoning
• Extra bouwkavel aan de weg?
• Andere functies op perceel?
• Saldo schade/kosten – opbrengsten =
te vergoeden uit (storten in) RvR fonds
(mits beschikbaar)
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Andere functies en ‘verdienmogelijkheden’
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Als ‘Sport’ of Centrale woningbouwlocatie
niet door gaat

Dan RvR-principes van toepassing op het hele gebied
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Hoe verder
Gebiedsvisie: 1e kwartaal 2020
• Afronden gebiedsvisie Ruilverkaveling
• Concept van de gebiedsvisie wordt ter inzage gelegd
• Inspraakreacties
• Vaststelling door de gemeenteraad
Centrale woningbouwlocatie: 1e en 2e kwartaal 2020:
• Onderzoek haalbaarheid
Sport: 1e en 2e kwartaal 2020:
• Gesprekken en bijeenkomsten met verschillende doelgroepen
• Onderzoek doen
• Definitieve besluitvorming go / no go: zomer 2020
Mogelijk in 1e kwartaal bijeenkomst over definitieve gebiedsvisie en stand van
zaken onderzoeken.
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Dank voor uw aandacht
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