
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 19 september 2013
Volgnummer : 10

Onderwerp : vaststellingsovereenkomst Lingeveste ten aanzien van project Hutten Zuid

Voorgestelde beslissing:
1. Goedkeuring verlenen aan de inhoud van de vaststellingsovereenkomst tussen de gemeente en Lingeveste

B.V. d.d. 12 juli 2013.
2. De door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst d.d. 12 juli

2013 bekrachtigen.

Aanleiding
Lingeveste en Gemeente Oude IJsselstreek hebben in 2001 een intentieovereenkomst gesloten ter
herontwikkeling van Hutten Zuid. Na realisatie van de fasen 1 en 4 zijn definitieve afspraken gemaakt over
de ontwikkeling en realisatie van de fasen 2 en 3.  Deze zijn neergelegd in de  vaststellingsovereenkomst
van 12 juli 2013. In deze overeenkomst in de voorwaarde opgenomen dat de gemeenteraad zijn
goedkeuring moet verlenen aan deze overeenkomst.
Lingeveste BV heeft inmiddels per brief gemeld dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders met
algemene stemmen goedkeuring heeft verleend aan de vaststellingsovereenkomst.
Nu dient alleen nog de gemeenteraad een besluit te nemen. Vandaar dit voorstel.

Separaat wordt u het bestemmingsplan Hutten-Zuid deelplan 2  ter vaststelling aangeboden. Voor
fase/deelplan 3 (Keurkamer) wordt een apart bestemmingsplan voorbereid.

Wat wordt met beslissing bereikt
• De realisatie van Hutten Zuid fase/deelplan 2 kan verder ter hand worden genomen.
• De inhoud van de overeenkomst blijft geheim tot het moment van passeren van de grondoverdracht

bij de notaris.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 De overeenkomst sluit aan bij de voorstellen m.b.t. de woonvisie.

Op 27 juni jl. heeft de raad besluiten genomen over de woonvisie. In deze woonvisie wordt
uitgegaan van een op Hutten Zuid (fase 2 en 3) te realiseren woningbouwopgave. Deze opgave is
een onderlegger voor deze overeenkomst.

1.2 De in de overeenkomst neergelegde financiële afspraken sluiten aan bij de herziene
exploitatieberekeningen voor dit gebied.
Op 27 juni jl. heeft de raad de herziene exploitatieberekening van Hutten-Zuid (fase 2 en 3
(Keurkamer)) vastgesteld. Deze overeenkomst sluit aan bij deze herziene exploitatieberekeningen.

1.3 De in de overeenkomst opgenomen afspraken over grondoverdrachten en recht op eerste koop zijn
helder en naleefbaar.
Aan deze grondoverdrachten en recht op eerste koop zijn de noodzakelijke en/of gebruikelijke
voorwaarden verbonden.

1.4 De in de overeenkomst opgenomen inrichtingsverplichtingen voor dit gebied voldoen aan de daaraan te
stellen eisen.
In de overeenkomst zijn goede afspraken gemaakt voor het bouw- en woonrijpmaken van het
gebied. Hierbij wordt het geactualiseerde handboek “Openbare ruimte Hutten Zuid” in acht
genomen.

2.
2.1 Geheimhouding is nodig vanwege het financieel-economisch belang van de gemeente.

Artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet maakt het mogelijk dat geheimhouding opgelegd wordt. Dat
kan alleen op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.
In dit geval is dat het financieel-economisch belang van de gemeente.

Kanttekeningen
a. nvt



Kosten, baten, dekking
De financiële consequenties die voortvloeien uit de bedoelde vaststellingsovereenkomst passen binnen de
financiële kaders voor Hutten Zuid welke zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni jl. Door
vaststelling van de herziene exploitatieberekeningen (fase 2 en 3) heeft de raad het totale budget voor de
uitvoering van deze overeenkomst ‘beschikbaar’ gesteld.

Uitvoering
Planning

• Na een positief besluit zal aan de betreffende notaris de opdracht worden gegeven tot het verder
afwikkelen van de grondoverdracht.

• Na een positief besluit over zowel de vaststellingsovereenkomst als het separaat aangeboden
bestemmingsplan kan de ontwikkeling van Hutten-Zuid fase 2 verder ter hand worden genomen.

Communicatie
• De opgelegde geheimhouding betekent dat er naar buiten toe niet over deze stukken mag worden

gecommuniceerd en dat er van buiten niet met succes een beroep op openbaarmaking daarvan kan
worden gedaan. Vanzelfsprekend mogen raadsleden wel kennisnemen van deze stukken. Daarom
liggen de stukken bij de griffie ter inzage. Ze mogen er echter niets over naar buiten brengen. De
inhoudelijke behandeling van het geheel door de raad gebeurt in een besloten vergadering. De
geheimhouding kan worden opgeheven zodra de akte bij de notaris is gepasseerd en ingeschreven
in het openbare register van het kadaster.

• Na besluitvorming wordt de betrokken partijen schriftelijk geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester


