
Projectopdracht
Laarveld fase 3

Aanleiding

De woningmarkt is aangetrokken. Plannen voor woningbouw tot en met 2019 zijn in voorbereiding 
of worden momenteel gerealiseerd. De gemeente moet zich voorbereiden op plannen vanaf 2020. 
De ontwerp Structuurvisie Wonen Midden Limburg 2018 tot en met 2021 is op 19 februari 2019 
vastgesteld door het college van b&w. Naar verwachting stelt de gemeenteraad de structuurvisie 
vast op 3 juli 2019. 
Woningbouw in fase 3 van Laarveld past binnen de woningbouwprogrammering zoals die is 
opgenomen in de structuurvisie. Realisatie is gepland vanaf 2020. Om realisatie vanaf 2020 
mogelijk te maken moet nu worden gestart met de voorbereidingen. 
Aanvullend op de ontwikkeling van fase 3 bestaat de behoefte om fase 4 te ontwikkelen. 

Historie
Fase 3 van het plan Laarveld maakt deel uit van een grote ontwikkeling in 4 fasen. De afgelopen 
jaren heeft de ontwikkeling van de fasen 1 en 2 plaatsgevonden. Nagenoeg alle beschikbare 
bouwkavels in deze fasen zijn verkocht. 

Plangebied
Fase 3 van het plangebied Laarveld is op onderstaande kaart aangegeven. 

Huidige situatie
Planologie: 
Voor de fasen 1 en 2 is het bestemmingsplan nader uitgewerkt in het “Bestemmingsplan Laarveld 
2016 fase 1 en 2”. 
De fasen 3 en 4 zijn gelegen in het “Bestemmingsplan Laarveld 2016 fase 3 en 4”. Voor beide fasen 
moet dit bestemmingsplan nog worden uitgewerkt. Uitwerking van fase 3 is nu aan de orde. 
Verder is het “Exploitatieplan Laarveld 2009 1e herziening” van toepassing. Parallel aan de 
uitwerking van het bestemmingsplan voor fase 3, moet het exploitatieplan worden herzien.



Structuurvisie en woningbouwprogrammering: 
In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021, actualisatie per 1 januari 2019, 
is de ontwikkeling van fase 3 opgenomen als te realiseren op korte termijn, in het ‘groene’ bakje, 
dat wil zeggen ontwikkelen in de periode tot en met 2021. 

Op basis van het woningmarktonderzoek dient ingezet te worden op grondgebonden 
levensloopbestendige huur- en koopwoningen alsmede bouwkavels. Voor fase 3 betekent dit een 
richtinggevend programma van:

 60 bouwkavels
 50 projectmatig te bouwen levensloopbestendige woningen
 20 projectmatig te bouwen vrije woningen
 20 sociale huurwoningen
 10 vrije sector middenhuur woningen

Eigendom:
De gronden in fase 3 zijn, behoudens een waterlossing van het Waterschap, alle in eigendom van 
de gemeente. De waterlossing wordt ingepast in het plan. 

Overeenkomsten:
Met Meulen Projectontwikkeling zijn in het verleden bouwclaimovereenkomsten gesloten. Er is 
afgesproken dat de gemeente in fase 3 een aantal bouwrijpe kavels verkoopt aan Meulen voor de 
bouw van projectmatige woningen. Er is geen sprake van overeenkomsten met andere 
ontwikkelaars of verplichtingen anderszins. 

Doelstelling
Doelstelling is om fase 3 van Laarveld volgens de huidige inzichten te ontwikkelen voor 
woondoeleinden. Deze ontwikkeling past binnen de gemeentelijke doelstelling voor wat betreft 
woonbeleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021. 
Concreet houdt dit in dat in de periode van 2019 t/m 2030 het aantal van 1.216 woningen moet 
worden gerealiseerd. Het aantal van ca. 160 woningen is voorzien in fase 3 van Laarveld. Door 
ontwikkeling van fase 3 vanaf 2020 kan daarmee invulling worden gegeven aan dit woonbeleid. 
 
Projectresultaat en activiteiten
Projectresultaat:
Projectresultaat is een attractief ontwikkeld woongebied bestaande uit ca. 160 woningen met een 
goede woon- en verblijfkwaliteit en dat in stedenbouwkundige opzet en kwaliteit vergelijkbaar is 
aan de invulling van de fasen 1 en 2. Daarbij geldt dat de randvoorwaarden, zoals deze worden 
opgenomen in het programma van eisen, worden geactualiseerd naar de eisen van deze tijd. Dat 
geldt in het bijzonder voor het aspect duurzaamheid. 

Activiteiten op hoofdlijnen:
 Opstellen programma van eisen waaronder het woningbouwprogramma, overige 

stedenbouwkundige randvoorwaarden en duurzaamheid
 Opstellen stedenbouwkundig masterplan voor de fasen 3 en 4
 Uitwerken stedenbouwkundig plan voor fase 3
 Opstellen beeldkwaliteitsplan voor de fasen 3 en 4
 Onderzoeken en bepalen strategische keuzes voor de ontwikkeling van fase 4
 Uitvoeren diverse onderzoeken (flora & fauna, archeologie, bodem, geluid, water etc.)
 Uitwerken bestemmingsplan fase 3
 Uitwerking 2e herziening exploitatieplan Laarveld
 Doorlopen planologische procedure fase 3
 Uitwerken inrichtingsplan fase 3
 Bouwrijp maken fase 3
 Uitgifte kavels
 Bouw woningen
 Woonrijp maken

Projectbeheersing
Geld: 
Kosten of opbrengsten, die optreden als gevolg van de ontwikkeling van fase 3 zijn opgenomen in 



de lopende grondexploitatie. Omdat er geen sprake is van gronden van derden, hoeven er geen 
kosten te worden verhaald. 
De grondexploitatie van fase 3 sluit met een tekort van €  0,5 miljoen op eindwaarde. Dit betekent 
dat niet alle kosten worden goedgemaakt door opbrengsten uit verkopen. Belangrijkste oorzaken 
hiervan zijn dat de grondaankopen en een deel van de planontwikkeling al in 2009 of eerder 
hebben plaatsgevonden. Hierdoor bedragen de gerealiseerde rentekosten voor fase 3 momenteel 
ruim € 2 miljoen. 

Organisatie: 
Opdrachtgever > bestuurlijk opdrachtgever is het college van burgemeester en wethouders. 
Projectwethouder is Wendy van Eijk, ambtelijk opdrachtgever is Edwin Eggen.

Stuurgroep > voor afstemming en het bespreken van de voortgang van het proces wordt een 
stuurgroep ingericht bestaande uit: Wendy van Eijk, Martijn van den Heuvel, Edwin Eggen, Peter 
Claassen en Paul Verhappen. De stuurgroep vergadert naar behoefte, waarbij zo nodig anderen 
(waaronder externe partijen) aan dit overleg deelnemen.

Projectleider > gemeentelijke projectleider is Paul Verhappen. 

Gemeentelijke projectgroep > voor de bewaking en begeleiding van de plannen en het proces wordt 
een gemeentelijke projectgroep ingericht. Deze projectgroep bestaat uit: Paul Verhappen, Birgit 
Petit, Marian Arts, Peter Kuppens, Michel Jans, Orte Hermus, Werner Mentens, Roy Thijssen, Patrik 
Trines, Dirk Franssen, Frank van Kruijsdijk, Roel Beunen, Paul Corpelijn, Rick Martens, Wim Truijen, 
en Tjalle Fijlstra. 

Werkgroepen > voor de begeleiding van de (deel)plannen worden werkgroepen ingericht onder 
leiding van de gemeentelijke projectleider. Aan deze werkgroepen nemen desgewenst en zo nodig 
externe partijen deel die betrokken zijn of worden bij het plan.

De capaciteitsinzet van de diverse projectleden wordt afgestemd tussen desbetreffende 
afdelingshoofden en de projectleider.

Informatie: 
Via periodieke voortgangsrapportages worden het college van B&W en de gemeenteraad 
geïnformeerd over de stand van zaken.

Kwaliteit: 
De vereiste kwaliteit moet van hoog niveau zijn, vergelijkbaar met fase 1 en 2. Deze kwaliteit moet 
nader worden uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. 

Tijd:
De planning op hoofdlijnen is als volgt:                

 Opstellen pve:                                                        maart 2019 - april 2019
 Opstellen stedenbouwkundig plan:                           maart 2019 - juli 2019
 Uitwerking bestemmingsplan en exploitatieplan:       maart 2019 - oktober 2019
 Planologische procedure:                                         november 2019 – april 2020
 Uitwerken inrichtingsplan en bestek:                        juni 2019 – december 2019
 Aanbesteding bouwrijp maken:                                februari 2020 – juli 2020
 Bouwrijp maken:                                                    augustus 2020 – april 2021                                                                                                  
 Uitgifte kavels:                                                       vanaf september 2020

Communicatie: 
Gemeente en ontwikkelende partij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting en 
uitvoering van de communicatie met belanghebbenden en betrokkenen en zullen daarbij steeds met 
elkaar afstemming zoeken.
Als communicatie-instrument zal onder andere een informatieavond voor omwonenden en andere 
belanghebbenden worden gebruikt. Verder wordt de website Laarveld ingezet.



Door belangstellenden wordt regelmatig gevraagd wanneer de volgende fase van Laarveld wordt 
ontwikkeld. In fase 1 en 2 zijn immers nog slechts 2 kavels te koop. Om antwoord te geven op 
deze vraag en om de ontwikkeling van Laarveld fase 3 nu al onder de aandacht te brengen, wordt 
een persbericht uitgebracht, waarin de beoogde planning van fase 3 wordt aangegeven.  

Risico’s
Op dit moment worden de volgende risico’s onderkend:
 Extra kosten bodemsanering
 Extra kosten archeologisch onderzoek
 Risico op meerkosten bouw- en woonrijp maken
 Kosten supervisor bij toetsing bouwplannen
 Ander plan c.q. extra kosten vanwege klimaatmaatregelen/duurzaamheid
 Risico op niet kunnen afzetten bouwkavels door marktontwikkelingen en rente

Relatie met andere projecten en plannen
N.v.t.

Besluit College B&W


