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Betreft Beantwoorden aanvullende artikel 40-vragen inzake bouwlocatie 

Karel Doormanweg 4-8

Geachte heer Oostenrijk,

Bij brief van 25 januari 2022, bij ons ingekomen op 25 januari 2022, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie CDA aanvullende vragen gesteld inzake bouwlocatie Karel Doormanweg 4-8.

Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1: Kunt u nader inhoudelijk toelichten waaruit blijkt dat er marktconform 
is gehandeld? Dit met een financiële onderbouwing m.b.t. de 
grondopbrengst van de kavel, getoetst aan recent vergelijkbare 
grondopbrengsten van projecten van vergelijkbare omvang.

Antwoord Om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken is op basis van het 
schetsplan voor de woningbouw een indicatieve grondwaarde bepaald 
door een onafhankelijk taxateur. In de concept intentieovereenkomst, 
welke tussen partijen is gedeeld, is opgenomen dat de grondwaarde bij 
de definitieve verkoop op basis van het definitieve plan opnieuw wordt 
gewaardeerd. Marktconformiteit is dus geborgd door het uitvoeren van 
een taxatie door een onafhankelijke externe taxateur op basis van het 
definitieve plan.

Vraag 2: Waaruit blijkt dat de raad had kunnen weten voor welke doelgroep(en) 
op deze locatie gebouwd zou gaan worden? Dit ook met verwijzing naar  
de inhoud van uw voorstel d.d. 7 januari 2020 over het beschikbaar 
stellen van een voorbereidingskrediet, toen zonder nadere inhoudelijke 
'duiding'.

Antwoord Qua doelgroepen wordt aangesloten bij het herstructureringsbeleid in 
Wielwijk. De herstructurering van de wijk is in 2007 in gang gezet met 
het vaststellen van de visie "Wielwijk sterk en weerbaar". Onderdeel 
van de visie is de diversiteit in woningaanbod en bevolkings-
samenstelling te vergroten waardoor de wijk meer toekomstbestendig 
wordt en het leefmilieu wordt verbeterd. Dit vertaalt zich in afbouw van 
sociale huur en toevoegen van middeldure woningen.
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Vraag 4: Wat is/wordt het totaal aantal sociale huurwoningen in de wijk Wielwijk,  
nu aanwezig, met verdiscontering van nog te slopen en te bouwen 
sociale huurwoningen, nu in voorbereiding en harde planningen 
voorzien?

Antwoord De woningcorporaties bezitten 1.275 woningen in de wijk Wielwijk 
(peildatum 2021, bron WOZ). De huidige concrete plannen van de 
corporaties gaan uit van de sloop van 130 woningen en de nieuwbouw 
van 173 sociale huurwoningen in Wielwijk.

Vraag 5: Wat wordt het totaal aantal woningen in Dordt West, zijnde de 
territoriale eenheid, zijnde de wijk omgeven door de Laan van de 
Verenigde Naties, de Zuidendijk, vervolgens de spoorlijn, het zuidelijk 
deel van de N3 en de A16?
Dit met verdiscontering van het totaal aantal in uitvoering c.q. nog te 
bouwen woningen, vastgesteld, in voorbereiding en in uitvoering. Dit, 
omvattend de totale gebiedscontour Dordrecht West, derhalve in 
Wielwijk, de zuidelijke parkrand, de Dordtse Hout en Amstelwijk.

Antwoord Op dit moment telt Dordt-West 14.660 woningen (Oud Krispijn 4.555, 
Nieuw Krispijn 2.580, Crabbehof/Zuidhoven 4.465, Wielwijk 3.060). Met 
de huidige plannen daarbij opgeteld (nieuwbouw minus sloop), worden 
er nog 1.120 woningen netto bijgebouwd (1.508 nog te bouwen minus 
388 nog te slopen woningen). Het totaal komt dan uiteindelijk, volgens 
de huidige plannen, uit op afgerond 15.780 woningen.
Hierbij dient rekening gehouden te worden met mogelijke afwijkingen in 
verband met het niet zeker zijn welke nieuw gebouwde en gesloopte 
woningen in het bronbestand van het OCD zijn meegenomen.

Vraag 6: Wat is, gelet op de uitkomst van vraag 5, het percentage van sociale 
huurwoningen in dit gebied Dordt West?

Antwoord  Het percentage woningen in eigendom van de corporaties bedraagt op 
dit moment in Dordt-West 40,5%. Met de huidige plannen van 
toevoegen van 904 sociale huurwoningen, sloop van 388 sociale 
huurwoningen en totale nieuwbouw van 1.508 woningen komt dit 
percentage uit op 39,9%.

Vraag 7: Hoe verhoudt zich dit percentage sociale huurwoningen met die van 
andere stadswijken, zoals Oud- en Nieuw-Krispijn, Crabbehof/ 
Zuidhoven en Sterrenburg 1/2/3?

Antwoord Tabel 1 laat de eigendomsverhouding zien per wijk. 

Tabel 1: eigendomstypen diverse wijken
wijk eigendomstype 2021

Oud Krispijn

huur - corporaties 1.265 28%

koopwoningen 2.615 57%

huur - particulier 675 15%

4.555 100%

Nieuw Krispijn

huur - corporaties 1.275 49%

koopwoningen 960 37%

huur - particulier 345 13%

2.580 100%
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wijk eigendomstype 2021

Wielwijk

huur - corporaties 1.275 42%

koopwoningen 1.370 45%

huur - particulier 415 14%

3.060 100%

Crabbehof/ 
Zuidhoven

huur - corporaties 2.115 47%

koopwoningen 1.625 36%

huur - particulier 725 16%

4.465 100%

Sterrenburg

huur - corporaties 2.965 29%

koopwoningen 6.235 61%

huur - particulier 940 9%

10.140 100%

Bron: Onderzoekcentrum Drechtsteden, WOZ 2021

Vraag 8: Welk percentage sociale huurwoningen is voor uw college de 
bovengrens om geen sociale huurwoningen in een wijk bij te bouwen? 
Dit ook om helderheid te krijgen of en waar de opgave van de 
afgesproken aantallen nog te bouwen sociale huurwoningen dan wel 
volgens het college kunnen/mogen worden gerealiseerd.

Antwoord Als college kijken wij naar het totaalbeeld van de wijk. Het aandeel 
sociale huurwoningen is slechts één parameter die zonder nadere 
context weinig zegt over de kwaliteit of de leefbaarheid van een wijk. 
We stellen daarom ook geen harde eisen aan het maximale percentage 
sociale woningen in een wijk. Het gaat uiteindelijk om een goede balans 
in woningtypologieën en –aantallen. Deze kan per wijk verschillend zijn. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

J.H.S. Goossensen A.W. Kolff
loco-secretaris burgemeester
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