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Onderwerp  :Masterplan Vogelbuurt Biezenakker  
 
 
Voorgestelde beslissing: 
 

1. Het Masterplan voor Vogelbuurt/Biezenakker vaststellen. 
2. Indien positief besloten wordt ten aanzien van het masterplan betekent dat er voor de komende jaren beslag 
wordt gelegd op de investeringsstaat 2010,2011 en 2012 voor de navolgende bedragen: 
2010  €  2.200.000,- 
2011  €  2.200.000,- 
2012  €  1.540.000,- 
3. Instemmen met de nadere uitwerking van de plannen ten behoeve van de bestemmingsplan- en 
bouwvergunningsprocedures voor zowel de herstructurering van de Vogelbuurt als de nieuwbouw in de 
Biezenakker als de MFA gecombineerd met de locatie voor de Ulftse Boys. 

 
Inleiding 
Het project Vogelbuurt/Biezenakker betreft de herstructurering van de bestaande Vogelbuurt vanuit het 
aspect leefbaarheid en de ruimtelijke ontwikkeling van de naastgelegen Biezenakker. In dit project wordt 
intensief samengewerkt met woningcorporatie Wonion. In juli 2007 is door de gemeente en Wonion een 
intentieovereenkomst ondertekend. In februari 2008 is het ‘vlekkenplan’ aan de bewoners gepresenteerd. 
Toen is aan de huurders van Wonion beloofd dat in oktober gemeld zou worden wat er met de individuele 
woningen zou gaan gebeuren. In de afgelopen maanden is dit vlekkenplan in een interactief ontwerpproces 
door stedenbouwkundig adviesbureau Sacon uitgewerkt tot een Masterplan. Bewoners zijn nauw betrokken 
bij dit proces. Op 28 en 29 oktober zijn inloopbijeenkomsten gehouden om het masterplan aan de bewoners 
te presenteren, om vragen te beantwoorden en meningen te peilen.  
 
Samenvatting 
Het Masterplan voor de Vogelbuurt/Biezenakker is in een interactief planproces tot stand gekomen. 
Bewoners zijn intensief betrokken bij de totstandkoming van de plannen. De 900 bezoekers aan de 
inloopbijeenkomsten waar het masterplan werd gepresenteerd reageerden overwegend positief op de 
plannen.  
In de Vogelbuurt worden 233 sociale huurwoningen gesloopt en 9 particuliere woningen. In de Biezenakker 
en Vogelbuurt samen worden 410 nieuwe woningen gebouwd. Hiervan vallen 160 woningen in de categorie 
sociale volkshuisvesting. De overige sociale woningen komen terug in het centrum van Ulft en in een nader 
te bepalen project binnen de gemeente. 
Om de toezeggingen aan de bewoners over slopen en bouwen in de Vogelbuurt van 2010-2014 en de start 
van de Woningbouw in 2010/2011 in Biezenakker opgelegd door deelname aan Woonpark waar te maken is 
het van belang dat vaart wordt gemaakt met de nadere uitwerking van de plannen. Het plangebied zal in 
meerdere bestemmingsplannen worden uitgewerkt om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen 
en gebieden waar het draagvlak voor de plannen groot is niet te laten vertragen door plandelen waar minder 
draagvlak voor is. Voor het Masterplan zijn de financiën globaal uitgewerkt. Er moeten nog besprekingen 
plaatsvinden met Wonion over de inbrengwaarde van de grond en de bijdrage in de plankosten. Bij de 
bestemmingsplannen zullen de plankosten worden onderbouwd. Een onderdeel van de nadere uitwerking is 
ook het verfijnen van de kostenramingen voor de inrichting van de openbare ruimte. Eventuele te korten 
zullen worden meegenomen bij de reguliere begrotingsbehandelingen. 
 
Meetbaar effect 

1. Leefbaarheid: de leefbaarheid en saamhorigheid in de Vogelbuurt wordt verbeterd door de fysieke 
en sociale herstructurering 

2. Draagvlak: geluiden van bewoners van de Vogelbuurt en omwonenden en belangstellenden die 
aanwezig waren op de inloopavonden waren overwegend positief. Er blijkt breed draagvlak te zijn 
voor de plannen. Door bewoners bij de nadere uitwerking van de plannen te betrekken wordt 
gewerkt aan een versterking van het draagvlak. Gecommuniceerd is dat de bouwactiviteiten zullen 
plaatsvinden tussen 2010 en 2014. Vertraging moet voorkomen worden ten behoeve van het 
behoud van het draagvlak.     



3. Ambities OWN2020: de gemeente Oude IJsselstreek profileert zich als vitale plattelandsgemeente. 
Door voorzieningen prominent in de wijk te plaatsen wordt hier invulling aangegeven. Door de bouw 
van 0-energie of zeer energiezuinige woningen is op basis van ervaringen met andere projecten in 
Nederland het zeer aannemelijk dat dit ook nieuwe bewoners van buiten de gemeente zal 
aantrekken. 

 
Argumenten 

1.1 Het masterplan is een weerslag van de diverse uitgangspunten 
In het Masterplan Vogelbuurt/Biezenakker is een oplossing gegeven voor de diverse uitgangspunten die 
aan het project Vogelbuurt/Biezenakker zijn gesteld. Ook de dilemma’s tussen de gemeente en Wonion 
zijn opgelost 

  
 

1.2 Faseovergang 
Het Masterplan is een afsluiting van een fase waarin Vogelbuurt/Biezenakker als één project is 
behandeld. Voor het vervolg zal het project in 3 deelprojecten uiteenvallen te weten: 1. herstructurering 
Vogelbuurt, 2. nieuwbouw Biezenakker en 3. Voorzieningen in de ‘groene long’ waaronder de MFA en de 
locatie van de Ulftse Boys. Het vastgestelde Masterplan dient dan als uitgangspunt voor de samenhang 
tussen de deelprojecten. 

 
2.1 Beslag op investeringsstaat 2010-2012  

Zie ook bij kosten, baten, dekking en begrotingswijziging.  
De begroting 2009 wordt in de raad van 10 november 2008 vastgesteld, daarbij ook de 
investeringsstaat 2009. De investeringsstaten 2010-2012 worden door de raad voor kennisgeving 
aangenomen. In 2010 wordt weer een integrale afweging gemaakt van de investeringsstaat 2010. 
Indien wel wordt ingestemd met het masterplan en de voortgang van het project zou een conflict 
kunnen ontstaan als geen beslag wordt gelegd op de investeringsstaat voor 2010-2012. 

 
3.1 Inspanningsverplichting naar Wonion in verband met intentieovereenkomst 

In de intentieovereenkomst tussen Wonion en de gemeente is aangegeven dat partijen ernaar streven 
om de uitvoering van het plan voor nieuwbouw, sloop en renovatie van de woningen in het plangebied 
Vogelbuurt en het plan voor de openbare ruimte te starten in 2008. De werkzaamheden in de Vogelbuurt 
dienen dus verder door te lopen. 
 

3.2 Inspanningsverplichting in verband met Woonpark Gelderland 
Vogelbuurt/Biezenakker is 1 van de 4 projecten van Woonpark Gelderland. Dit betekent dat in de wijk 
minimaal 150 0-energie of zeer energiezuinige woningen worden gebouwd. De keuze is mede op dit 
project gevallen door de wijze waarop zal worden samengewerkt met het bedrijfsleven in de Achterhoek 
om innovatie in de bouw te bevorderen en met het kenniscentrum dat in het Gietelink in wording is. 
Voordelen van het aanhaken bij Woonpark Gelderland is dat het past binnen het klimaatbeleid van de 
gemeente. De provincie levert ondersteuning, Het project levert publiciteit. Door de bouw van 0-energie 
of zeer energiezuinige woningen is op basis van ervaringen met andere projecten in Nederland het zeer 
aannemelijk dat dit ook nieuwe bewoners van buiten de gemeente zal aantrekken. Door deelname aan 
Woonpark is de verplichting opgelegd dat de eerste woningen worden gebouwd in 2010/2011. 

1.  
3.3 Opsplitsen bestemmingsplan 

Voor Vogelbuurt/Biezenakker zullen meerdere bestemmingsplannen worden opgesteld. Hierdoor kan 
flexibeler worden geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. De verwachting is ook dat het draagvlak 
voor bepaalde delen van het project minder is dan voor andere delen. Door opsplitsing van het gehele 
plan wordt vertraging in de delen waar veel draagvlak voor is voorkomen.  

 
Kanttekeningen 

a. Planning 

Door verbinding van het project aan Woonpark Gelderland dienen de bouwactiviteiten 
plaats te vinden in 2010/2011. Het niet tijdig kunnen beschikken over een onherroepelijk 
bestemmingsplan vormt een risico. 

 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Op financieel gebied zijn de volgende zaken te melden: 

1. In juni 2008 is door de gemeenteraad een voorbereidingskrediet ad € 1.600.000,- beschikbaar 
gesteld bij het vestigen van een Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) voor het gebied. 

 
2. In de begroting zijn de volgende investeringen opgenomen 



 
 
 
 
 
 
 
 

De begroting 2009 wordt in de raad van 10 november 2008 vastgesteld, daarbij ook de 
investeringsstaat 2009. De investeringsstaten 2010-2012 worden door de raad voor kennisgeving 
aangenomen. In 2010 wordt weer een integrale afweging gemaakt van de investeringsstaat 2010. 

 
3. De kosten voor de openbare ruimte zijn gebaseerd op de Schrijversbuurt in Gendringen. Met de 

twee nieuwe ontsluitingswegen is niet expliciet rekening gehouden. Voor deze ontsluitingswegen 
moeten ook 5 particuliere woningen worden aangekocht. Wonion heeft toegezegd de helft van de 
aankoopkosten te betalen. Deze woningen zijn niet meegenomen bij de Wvg van juni 2008. Na 
detaillering van het ontwerp en onderzoek naar de afkoppeling van hemelwaterafvoer is een meer 
gedetailleerde kostenraming beschikbaar. Eventuele te korten zullen worden meegenomen bij de 
reguliere begrotingsbehandelingen. 

4. Voor de Biezenakker is een grondexploitatieberekening gemaakt. Deze geeft een overzienbaar 
negatief saldo te zien. In deze berekening is al rekening gehouden met een inbrengwaarde van de 
grond gebaseerd op de huidige aankooppprijs van vergelijkbare gronden op de markt. Dit is conform 
de nota grondbeleid. Met Wonion moeten nog besprekingen plaatsvinden over de inbrengwaarde 
van grond en over bijdragen in de plankosten. Ook de inbreng van de provincie ivm deelname aan 
Woonpark is nog onbekend. Bij de bestemmingsplannen zullen de plankosten worden onderbouwd. 

 
 
Uitvoering 
 
Planning:  
De fasering moet nog worden uitgewerkt. 
Eerste bestemmingsplan afgerond:   voorjaar 2010 
Bouwactiviteiten:    2010-2015 
Bouw MFA:    2011/2012 
 
Communicatie: 
Communicatie heeft veel aandacht. Voor communicatie is Marleen Oldenhave deelnemer in de projectgroep. 
Niet alleen de externe communicatie naar bewoners verdient aandacht ook de communicatie met Wonion en 
voor de ontwikkeling van de MFA de communicatie met deelnemende partijen in de MFA zijn belangrijk. 
 
Contact met belangenvereniging/wijkraad: 
Vooral voor de herstructurering van de Vogelbuurt zijn de contacten met de huurdersvereniging en de 
wijkraad van belang. Om bewoners ook in het vervolgtraject te betrekken zullen weer nieuwe 
klankbordgroepen worden opgericht. 
 
Evaluatie/verantwoording: 
Voor de Vogelbuurt/Biezenakker is een projectstructuur ingericht met een projectdirectie, projectgroepen en 
werkgroepen.   
 
 
Behandeld door:  
 
Naam: M. Groenewegen 
email-adres:m.groenewegen@oude-ijsselstreek.nl 
Telefoonnummer:0315-292208 
 
 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 

Jaar Kostenpost Bedrag in € 

2010 Herstructurering Vogelbuurt Ulft 1.540.000,- 

 Rioleringsdeel herstructurering Vogelbuurt Ulft    660.000,- 

2011 Herstructurering Vogelbuurt Ulft 1.540.000,- 

 Rioleringsdeel herstructurering Vogelbuurt Ulft    660.000,- 

2012 Herstructurering Vogelbuurt Ulft 1.540.000,- 



 
 
 
 
 
 
Opmerking van de griffier naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de commissie d.d. : 
 
Opmerking van de griffier naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de vergadering van 
de gemeenteraad d.d. : 
 
 
De griffier    de voorzitter 
 
 
 
 
P.W. Bannink    J.P.M. Alberse 
 
 
Meegezonden stukken behorende bij het voorstel: 

1. Tekeningen masterplan 
2. Toelichting op het Masterplan Vogelbuurt/Biezenakker 

 
 
Ter inzage gelegde stukken behorend bij het voorstel: 
1.  
 


