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Bouwen naar behoefte in de kernen is belangrijk. De locatie Bergsheisteeg is al langere tijd in 
beeld voor woningbouw. Met het besluit om de wijzigingsbevoegdheid naar woningbouw te 
schrappen (vaststelling bestemmingsplan Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en 
Tungelroy op 28 juni 2018) is toegezegd door de raad dat woningbouw op deze locatie alsnog 
mogelijk is. 

Kneepkens Vastgoedontwikkeling & Management BV is de initiatiefnemer. Met de 
initiatiefnemer dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten, het bestemmingsplan 
dient te worden gewijzigd en er dient infrastructuur/ openbare ruimte te worden aangelegd 
die aan de gemeente moet worden overgedragen. Deze onderdelen tezamen hebben geleid 
tot de keuze voor een projectmatige aanpak.

Eind 2019 heeft initiatiefnemer met de gemeente contact opgenomen. Sindsdien heeft 
overleg plaats gevonden om te komen tot een kwalitatief goed en haalbaar plan. De 
ontsluiting is een aandachtspunt, hiertoe zijn randvoorwaarden aan de initiatiefnemer 
medegegeven. Het plan omhelst 23 woningen, waarvan 4 op gemeentelijke gronden. Deze 
gemeentelijke gronden worden deels ingebracht in de ontwikkeling.

Het plangebied is thans volledig in gebruik als agrarisch gebied. Het gebied wordt ontsloten 
aan de Bergsheisteeg, die uitkomt op de Bocholterweg. De bestemming is agrarisch gebied 
met de dubbelbestemming waarde archeologie hoog.

PROJECTOPDRACHT



Plangebied Bergsheisteeg, Altweerterheide

Maatschappelijk Effect:

Het effect is de realisatie van een nieuw woongebied met een diversiteit aan type woningen.

Doel:

De realisatie van een nieuw woongebied in Altweerterheide in 2022-2023.

Projectresultaat:

Een nieuw woongebiedje met 23 woningen, van diverse types:

- Levensloopbestendige woningen;
- Sociale huur/koopwoningen;
- Twee-onder-een-kap-woningen;
- Vrijstaande woningen / kavels.



Projectbeheersing: Randvoorwaarden t.a.v. beheers aspecten GROTICK

• Geld: het project wordt voor rekening en risico van de initiatiefnemer (Kneepkens 
Vastgoedontwikkeling) opgepakt. Wel wordt (deel van) een gemeentelijk perceel verkocht 
aan deze initiatiefnemer. Voor de waardebepaling van dit perceel wordt een onafhankelijke 
taxatie opgesteld. Tevens wordt er een anterieure overeenkomst opgesteld, waarin o.a. de 
ambtelijke kosten, het planschaderisico en de aanleg (en overdracht) van de openbare 
ruimte geregeld wordt.

• Risico’s: grootste risico zit in de bestemmingsplanprocedure. Mogelijk dat er buurtbewoners 
bezwaar en beroep indienen. De initiatiefnemer is reeds druk bezig om in de directe 
omgeving tot een goede afstemming te komen. Archeologie en bodemverontreiniging zijn 
beperkte risico’s, die door de initiatiefnemer voorafgaand aan de 
bestemmingsplanprocedure onderzocht worden.

• Organisatie: het project is opgepakt door de initiatiefnemer zelf. Vanuit de zijde van de 
gemeente is Eric Sprangers projectleider. In overleg met de gemeentelijke organisatie zijn 
de eerste documenten door de initiatiefnemer opgeleverd. Het concept bouwplan is al 
stedenbouwkundig getoetst. Intern hebben de volgende collega’s zitting in de projectgroep: 
programmaregisseurs Openbaar Gebied, medewerker team vastgoed, jurist Ruimte en 
beleidsmedewerkers Ruimte en planeconomie. Afdeling VTH zal tijdens het 
vergunningentraject verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de aanvraag 
omgevingsvergunning bouwen. Vanuit OG wordt een toezichthouder ingezet tijdens de 
aanleg van de openbare ruimte. De capaciteitsinzet is zeer beperkt. Per collega zal dit ca. 8 
uur bedragen voor het gehele project. De inzet van de medewerker Ruimte is iets hoger 
(ca. 24 uur), vanwege de toetsing van het bestemmingsplan. Wel zal de toezichthouder 
meer uren moeten besteden, om de aanleg van de openbare ruimte goed te kunnen 
begeleiden (ca. 100 uur).

• Tijd: in 2021 zijn al een aantal concept stukken (bestemmingsplan, anterieure 
overeenkomst, inrichtingstekening) aangeleverd en beoordeeld, zodat in het eerste 
kwartaal van 2022 het ontwerp bestemmingsplan en de anterieure overeenkomst aan het 
college kan worden aangeboden. Vervolgens wordt het ontwerp bestemmingsplan 
gedurende 6 weken ter gelegd. Vaststelling is dan voorzien net voor of net na het 
zomerreces.

• Informatie: in het voortraject (tot aan de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan 
door het college) verzorgt de initiatiefnemer de informatievoorziening naar de omwonenden 
in Altweerterheide. De projectleider verzorgt de informatievoorziening in het gemeentehuis.

• Communicatie: De gemeente kan (in overleg met initiatiefnemer) er voor kiezen nog een 
informatieavond te organiseren, als het ontwerp bestemmingsplan door het college is 
vastgesteld. Dit mede afhankelijk van de geldende maatregelen omtrent Covid-19.

• Kwaliteit: De openbare ruimte, het woningbouwprogramma en uiteindelijk de aanvragen 
omgevingsvergunning dienen getoetst te worden op kwaliteit en of het voldoet aan het 
gemeentelijk beleid.

Risico’s

De risico’s beperken zich tot procedurele risico’s bij de bestemmingsplanprocedure en de 
vergunningenprocedure. De inschatting is dat deze risico’s beperkt zijn.

Participatie



De participatie is in het voortraject georganiseerd door de initiatiefnemer (i.o.m. de 
gemeente). Ook gedurende het bestemmingsplan verzorgt de initiatiefnemer de gesprekken 
en onderhoudt de contacten. Indien nodig c.q. gewenst organiseert de gemeente een 
informatieavond na de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. Hierbij dient natuurlijk 
rekening gehouden te worden met de dan geldende covid-19 maatregelen.

Projectafbakening: Relatie met andere projecten en plannen

Dit project betreft de invulling aan de rand van de kern Altweerterheide op een voormalig 
agrarische locatie. Er zijn verder geen relaties met andere projecten.

Er wordt een gemeentelijk perceel verkocht aan de initiatiefnemer. Ten behoeve van deze 
verkoop wordt een onafhankelijke taxatie opgesteld.

Overige randvoorwaarden
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