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Woningbouwplannen Stad aan ’t Haringvliet

Officiële samenwerking!

Op 13 februari sluit de gemeente Middelharnis met de initiatief-

nemers een intentieovereenkomst over de woningbouwplannen 

‘Stad Totaal’. In de overeenkomst wordt afgesproken samen hard 

te werken aan de verdere uitwerking van de plannen. Het lijkt 

een formaliteit, want eigenlijk verandert er in de samenwerking 

niets. Toch is dit een belangrijk moment, want nu is er ‘officieel’ 

een project, met een bijbehorende taakverdeling voor de ver-

schillende partijen. 

De gemeente Middelharnis heeft de regie over het project en 

houdt de algehele coördinatie over de planvorming. Daarnaast is 

zij verantwoordelijk voor het opstellen van een bestemmingsplan 

en onderhoudt zij de contacten met de andere overheden. Dat is 

nodig, omdat er vooralsnog van de provincie Zuid-Holland niet 

zomaar in Stad aan ’t Haringvliet mag worden gebouwd. Daar-

voor is overleg nodig en dient op grond van marktonderzoek te 

worden aangetoond dat het bouwen van woningen noodzakelijk 

en gewenst is. 

Het concept-voorontwerpbestemmingsplan is bijna gereed. Hier-

in wordt geregeld hoe de betrokken gronden mogen worden  

gebruikt (verkeer, wonen, groen). Ook wordt in het bestem-

mingsplan geregeld waar een woning (hoofdgebouw) of een 

garage (bijgebouw) mag worden gebouwd en wat bijvoorbeeld 

de hoogte van deze bouwwerken mag zijn. Het vormt dus het 

juridisch bindend kader voor de ontwikkeling.

Het bestemmingsplan van de kern Stad aan ’t Haringvliet is aan 

vernieuwing toe (dat moet wettelijk éénmaal in de tien jaar). 

Daarom wordt direct voor heel Stad aan ’t Haringvliet een  

bestemmingsplan opgesteld, dus inclusief de nieuwbouwontwik-

kelingen. Als alles goed gaat kan dit voorjaar worden gestart 

met de inspraak (het informeren van alle belanghebbenden). 

De verwachting is dat het bestemmingsplan eind 2007 door de  

Provincie Zuid-Holland kan worden goedgekeurd. 

Vanaf dat moment kan er pas worden begonnen met de uitvoe-

ring van de nieuwbouwplannen. Het lijkt nog ver weg en een erg 

lange periode. Waar we kunnen zullen we daarom proberen de 

procedure te versnellen. Echter in Nederland duurt het nu een-

maal erg lang voordat er een rechtsgeldig bestemmingplan is.

Uiteraard wordt er ook in de tussentijd straks wel hard doorge-

werkt aan andere zaken. Zo zal al in 2007 worden gestart met de 

Het bestemmingsplan

4e kwartaal 2006:

•  Achtergrondonderzoeken afronden

•  Opstellen concept-voorontwerpbestemmingsplan

1e + 2e kwartaal 2007:

•  Start procedure bestemmingsplan

•  Inspraak

•  Vooroverleg met overheden ex. art. 10 Bro

3e en 4e kwartaal 2007:

•  Procedure bestemmingsplan

•  Uitwerken ontwerp woningen / appartementen

1e en 2e kwartaal 2008:

•  Start verkoop?

Planning

uitwerking van de woningen. Dan wordt dus echt duidelijk hoe 

de woningen die we willen bouwen er uit komen te zien. Als de 

bestemmingsplanprocedure en de verdere uitwerkingen soepel 

verlopen willen we in de eerste helft van 2008 een aanvang  

maken met de verkoop van woningen en kavels.
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Arcus Projectontwikkeling B.V. 

en Kroon Den Bommel Pro-

jectontwikkeling B.V. hebben  

samen voor de ontwikkeling 

van het project een nieuwe enti-

teit opgericht. Deze draagt de naam van het project: ‘Stad Totaal 

B.V.’. Stad Totaal B.V. gaat in de komende periode samen met de  

gemeente Middelharnis zorgen voor het afronden van de onderzoe-

ken en het definitief maken van de plannen. Uiteindelijk neemt zij 

ook de realisatie van het plan voor haar rekening en zorgt zij voor 

de verkoop en realisatie van koopwoningen.

Woongoed Flakkee gaat zich in de samenwerking met name rich-

ten op haar belangrijkste activiteit: de ontwikkeling en realisatie 

van huur- en goedkope koopwoningen (zowel grondgebonden 

woningen als appartementen) en het zorgsteunpunt. Dit ligt  

helemaal in de lijn van haar gebruikelijke activiteiten en de soci-

ale rol die zij in de gemeente Middelharnis speelt.



Waar waren al die onderzoeken voor?

Als basis voor de uitwerking van het stedenbouwkundig- en be-

stemmingsplan zijn in de afgelopen periode een groot aantal on-

derzoeken uitgevoerd. Dit is de reden dat op diverse plaatsen 

in Stad in de afgelopen periode mensen met fototoestellen en 

grondboren rondliepen. Zo is onder meer gekeken of er met de 

uit te voeren plannen geen archeologische vindplaatsen worden 

verstoort, of de bodem niet verontreinigd is, of op de plaats van 

de nieuw te bouwen woningen geen belangrijke flora en fauna 

aanwezig is en of een uitbreiding van Stad de natuurwaarden van 

het Haringvliet niet aantast, etc. Zoals de resultaten nu zijn lijken 

er geen bezwaren voor de voorgenomen plannen op de locaties 

Koelhuis e.o., Burgemeester Sterkstraat en Oranjelaan.

Is het plan nog veranderd?

Samen met de gemeente Middelharnis en met Rothuizen van Doorn 

’t Hooft is door de samenwerkende partijen het stedenbouwkundig 

plan afgerond. In dit stedenbouwkundig plan wordt aangegeven 

welke type woningen er mag worden gebouwd, bijvoorbeeld vrij-

staand of geschakeld, op welke plaats de woningen mogen wor-

den gebouwd en waarom juist op deze plaats. Goed is nagedacht 

over de verkeersstructuur, de verkaveling, etc. Uit de discussie op 

het forum van Stad aan ’t Haringvliet en de reacties van bewoners 

op de informatieavond blijkt dat er een behoefte bestaat aan een 

uiteenlopend woningbouwprogramma. Dit was daarom één van de 

belangrijkste uitgangspunten. Ten opzichte van de eerder gepresen-

teerde ideeën zijn hierin belangrijke wijzigingen aangebracht. 

Hoe wordt de uitstraling van de woningen?

Naast het stedenbouwkundig plan is een beeldkwaliteitplan  

opgesteld. Hierin is aangegeven wat de uitstraling moet zijn van 

de nieuw te bouwen woningen. Zo is bijvoorbeeld bepaald wel-

ke kleuren de stenen mogen hebben, welke kleur de dakpannen  

mogen hebben en welke dakvormen moeten worden gebruikt.  

Uitgangspunt is dat de woningen en appartementen een meer 

traditionele uitstraling krijgen, zodat woningen worden ontwikkeld 

die passen bij de rest van Stad.

Wat is de stand van zaken met het zorgsteunpunt?

Er is inmiddels door de zorgverlenende partijen, gecoördineerd 

door Woongoed Flakkee, een programma van eisen opgesteld 

waaraan het zorgsteunpunt en de appartementen op de locatie 

Stand van Zaken 

In de intentieovereenkomst hebben de initiatiefnemers met de gemeente afgesproken samen de verdere uitwerking van de plannen 

ter hand te nemen. Dat wil echter zeker niet zeggen dat we in de tussentijd niets hebben uitgevoerd. De plannen zijn in de tus-

senliggende periode verder uitgewerkt en concreet gemaakt. Daarbij is ook rekening gehouden met de wensen die op een eerdere 

informatieavond zijn geuit. We begrijpen dat veel mensen zich al afvragen hoe de nieuwe woningen in Stad er uit gaan zien en wat de 

nieuwe woningen gaan kosten. Helaas zijn de plannen nog niet zover uitgewerkt. Toch is er de afgelopen maanden met het afronden 

van het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitplan veel vooruitgang geboekt. 

Is er een oplossing bedacht voor het parkeer- 

probleem aan het Dijkhof?

Naar aanleiding van de vele vragen van bewoners hebben we 

nagedacht over de ontsluitings- en parkeerproblematiek van 

het Dijkhof. We hebben de mogelijkheid onderzocht om meer 

parkeerruimte te realiseren. In het Dijkhof zelf is die mogelijk-

heid niet aanwezig. Daarom is nu een oplossing bedacht in 

de vorm van een ‘achterweg’ achterlangs de woningen. We 

gaan er daarbij uit dat hierdoor voor een aantal bewoners van 

het Dijkhof de mogelijkheid ontstaat om de auto achter de 

woning te parkeren. Daarbij mag dan op de kavel een garage 

worden gerealiseerd. De details van dit voorstel moeten nog 

nader worden uitgewerkt. Ook moet nog worden overlegd met 

de betreffende eigenaren van de woningen aan het Dijkhof of 

deze oplossing gewenst is.

bouwkavel

garageboxen

vrijstaande woning

woning type vrijstaand

2-onder-1 kap woning

starterswoning

appartementen

zorg-appartementen / zorgsteunpunt

geschakelde zorgwoning

van het Koelhuis moeten voldoen. De details met betrekking tot 

het ontwerp van het zorgsteunpunt en de appartementen moeten 

nog verder worden uitgewerkt. Daar is het nu nog te vroeg voor. Er 

moet nog veel worden overlegd met de zorgverlenende partijen. 

Burgemeester Sterkstraat




