
 
 
 
Vragen raadsvoorstel concept-bestuursopdracht en -gebiedsvisie Horne Kwartier 
 
 
Het KMS-terrein is bij uitstek geschikt voor woningbouw. Een nieuw woongebied in stedelijk gebied 
draagt er ook aan bij dat de bouw van nieuwe woningen in een uitleggebied, zoals Laarveld, kan 
worden beperkt of voorkomen. Een voorwaarde is wel dat het woningbouwprogramma past bij de 
behoefte van onze gemeente. Verder moet het woningbouwplan voor de ontwikkelaar haalbaar zijn; 
het moet hem een redelijk(e) winst/rendement opleveren. 
 
 
Na de behandeling van het raadsvoorstel Horne Kwartier in de commissie Ruimte op 1 december en 
verdere bestudering en bespreking in de fractie heeft de CDA-fractie de volgende vragen. 
 
In de concept-gebiedsvisie is een programma van 611 woningen opgenomen. Volgens de geldende 
woningbouwplanning heeft de gemeente zonder deze woningen al een overschot in de planvoorraad. 
Het college gaat daarom vooralsnog uit van de bouw van 300 woningen. Wij vinden het redelijk om 
een plan voor dit aantal te ontwikkelen (al biedt het geen oplossing voor de woningbehoefte op dit 
moment omdat er voorlopig nog niet gebouwd wordt).   
 
Fase 1 van het project omvat volgens de concept-gebiedsvisie “de ontwikkeling van (een deel van) 
HK1”. In fase 2 staat de “afronding HK1 en ontwikkeling van de grondgebonden woningen vlekken 
HK4 en 2x appartementen HK3” op het programma. Dit zijn naar schatting al ongeveer 380 woningen, 
dus meer dan de 300 die het college in het raadsvoorstel noemt. Novaform zal in elk geval fase 2 
willen ontwikkelen omdat in deze fase een groot deel van de opbrengsten zit. Daarnaast moet HK1 
gerealiseerd worden omdat in dit deelgebied de monumentale gebouwen staan die moeten worden 
gerestaureerd en in stand moeten worden gehouden. 
1. Is er een uitsplitsing van de fasen 1 en 2 om niet boven het aantal van 300 woningen te komen 

dat in het raadsvoorstel staat?  
2. Hoe past het programma van de fasen 1 en 2 in het toekomstig woningbouwprogramma van de 

gemeente? 
3. In fase 1 / HK1 zijn (in de monumentale gebouwen) ongeveer 250 appartementen voor 

beschermd en beschut wonen gepland. Waarom is niet voor gekozen voor woonruimten voor 
jongeren, alleenstaanden en starters?  

4. Is de keuze voor beschermd en beschut wonen een keuze van Novaform of van het college? 
Indien van Novaform, heeft de keuze een financiële reden (betere verhouding tussen 
opbrengsten en kosten dan bij huisvesting voor andere groepen)?  

5. Hoe moet kanttekening 2.1  in het raadsvoorstel over de concentratie van beschermd en beschut 
wonen worden gezien? Hierin staat onder meer “Verder is het beleid juist gericht op spreiding van 
kleinschaliger zorgvoorzieningen in de wijken en kernen.” 

6. Volgens onze informatie heeft Novaform gesproken met de partijen die in Weert beschermd en 
beschut wonen aanbieden. De gesprekken zouden niet hebben geleid tot medewerking van deze 
partijen. Is deze informatie juist? Indien ja, waarom hebben de gesprekken geen resultaat 
opgeleverd? 

7. Het woningbouwprogramma in de concept-gebiedsvisie lijkt door Novaform te zijn bepaald. Is dit 
juist? Zo ja, waarom heeft het college het niet getoetst?  

8. In hoeverre houdt goedkeuring van de gebiedsvisie een principe-instemming met het 
woningbouwprogramma in? 

9. In het raadsvoorstel staat: “In de ontwerp-gebiedsvisie is een voorbeelduitwerking weergegeven. 
Tussentijdse bijstelling van programma, uitgangspunten, planning en/of fasering is in overleg 
mogelijk.” Betekent dit dat na vaststelling van de gebiedsvisie een aanpassing alleen nog 
mogelijk is met instemming van Novaform? Zo nee, wat betekent deze zin dan wel? 

10. In het raadsvoorstel staat: “De voorbeelduitwerking laat zien aan welke omvang qua invulling van 
het raamwerk gedacht moet worden om te komen tot een financieel haalbare/sluitende 
ontwikkeling.” Kunt u meer concreet duidelijk maken waarom ruim 600 woningen nodig zijn voor 
een financieel haalbare ontwikkeling?  
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