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Betreft: Bijeenkomst I – Participatie Park OverdeSchie
Datum : 17 februari 2021
Tijd : 19.30-20.45u

Agenda
• Opening
• Introductie en update
• Toelichting participatie traject
• Eerste bevindingen enquête
• Vragen en antwoorden
• Afsluiting

1. Opening
Gespreksleider Ap van de Pijl van Conversation Next, stelt zichzelf, Nathalie ten Have en Lorenz
Mooij, beide namens NU Projectontwikkeling, voor.
Ap legt uit dat het participatietraject en dus ook deze bijeenkomst, onderdeel is van een
haalbaarheidsstudie naar woningbouw op de locatie van tennispark OverdeSchie. In deze studie
bekijkt de ontwikkelaar in samenwerking met de gemeente of woningbouw op de locatie van
tennispark OverdeSchie haalbaar is. De participatie staat zodoende in het teken van
woningbouw.

2. Introductie en update
- Geïnterviewde: Lorenz Mooij
Wat vind je als ontwikkelaar belangrijk?
Wij vinden het vooral belangrijk om integraal te ontwikkelen. Dat betekent niet alleen de
gebouwen zelf, maar ook de omgeving er omheen, de buitenruimte. Als je dat goed op
elkaar afstemt krijg je de mooiste plannen. Daarbij vinden we het belangrijk dat er aandacht
is voor groen en duurzaamheid. Een project is een succes als mensen er prettig wonen.
Waarom een haalbaarheidsonderzoek naar woningen? Is dit het enige wat er op dit moment
onderzocht wordt?
Dit is inderdaad het enige dat door ons wordt onderzocht. Dit is gestart met de
omstandigheid dat de exploitatie van de tennisclub niet goed gaat met het huidig aantal
leden. Er moest door de eigenaar dus iets ondernomen worden. Binnen de huidige
sportfunctie zal dat exploitatieprobleem niet opgelost kunnen worden. Er is dus gekeken
naar bebouwing en daarin ligt bedrijvigheid niet voor de hand, met name vanwege de
bereikbaarheid en mogelijke overlast voor omwonenden. Woningbouw blijft dus over als
logische variant.
Wat wordt er onderzocht in zo’n haalbaarheidsstudie?
Er wordt gekeken naar allerlei regelgeving in relatie tot woningbouw. Bijvoorbeeld ten
aanzien van geluidsoverlast (vanuit de Spaande polder, de weg en het water) is inmiddels in
grote lijnen vastgesteld dat dit passend is voor woningbouw.
De plannen bestonden eigenlijk al veel langer, maar de gemeente heeft pas recent gezegd:
ga dit maar eens verder onderzoeken. Hoe zit dit?
Klopt, de eerste vraag vanuit de eigenaar naar de gemeente was al in 2017. De reactie
vanuit de gemeente was toen niet positief, met name vanuit het vraagstuk van geluid.
Daarna zijn wij gevraagd eens mee te kijken en hebben wat zaken onderzocht. Begin vorig
jaar hebben we een presentatie gestuurd naar de gemeente met onze visie hoe je zou
kunnen omgaan met woningbouw op deze locatie.
Jullie hebben er dan ongetwijfeld al getekend en gerekend hoe het eruit moet komen te zien:
hoog of laag en welke aantallen. Kan je daar iets over zeggen? Zijn er al zaken afgevallen?
Er is allereerst nagedacht over fasering, dat wil zeggen dat op een deel van het tennispark
woningbouw zou komen en een deel van de banen zou blijven bestaan. Eind 2019 is echter
gebleken dat dit voor het tennispark financieel niet haalbaar is, omdat dit het probleem van
te weinig leden niet oplost. Dat zou betekenen dat je een periode later alsnog moet sluiten
en omwonenden dan weer met bouwontwikkeling te maken krijgen.
Wij hebben niet de ambitie om de hoogte in te gaan, omdat de locatie zich daar minder
voor leent en we liever aansluiting zoeken op de bestaande wijk.

Straks komen we verder te spreken over de enquête die momenteel loopt. Kan je alvast een
tipje van de sluier oplichten?
De antwoorden zijn tot nu toe heel divers, er komen gelukkig suggesties naar voren waar we
mogelijk iets mee kunnen in de verdere planvorming.

3. Toelichting participatietraject
- Geïnterviewde: Nathalie ten Have
Kan je jouw rol toelichten en wat vind jij belangrijk in een participatietraject?
Het is mijn verantwoordelijkheid het participatietraject goed te laten verlopen. Het is dus
mijn taak om omwonenden en andere belanghebbenden via diverse kanalen te wijzen op de
mogelijkheid om te participeren, maar ik zorg er bijvoorbeeld ook voor dat alle inbreng
correct verwerkt wordt en bij de juiste personen terechtkomt. Daarnaast bewaak ik dat alle
vragen tijdig en volledig worden beantwoord.
Ik vind het heel belangrijk dat het hele traject zorgvuldig en transparant verloopt. Het is dus
goed om te weten dat alle input uitvoerig wordt beoordeeld en anoniem wordt opgenomen
in het eindrapport dat wordt aangeboden aan de gemeente. Tijdens de 2e bijeenkomst
worden deze uitkomsten gedeeld en vanzelfsprekend komt het volledige rapport ook op de
website te staan. Ook vind ik het belangrijk dat het proces toegankelijk is voor alle
belanghebbenden. Om die reden doen we veel online, maar kan men desgewenst ook een
persoonlijk gesprek inplannen.
Vaak wordt een participatieplan toch gezien als een toneelstukje. Immers, alles is al beslist.
Snap je die reactie?
Ja, ik snap dat gevoel wel, zeker omdat er onduidelijkheid is ontstaan over de exacte status
van een eventueel woningbouwplan. Ik ben blij dat de gemeente hier tijdens de
informatiebijeenkomst op 20 januari een duidelijke toelichting op heeft gegeven. De
gemeente heeft hierin uitgesproken positief tegenover woningbouw te staan voor de
locatie, maar heeft ook aangegeven dat er nog geen uitgewerkt plan is en het proces nog
helemaal aan het begin staat. Er is dus nog geen besluit genomen en er zijn nog geen kaders
vastgesteld: kortom dit is dus hét moment om uw mening, ideeën en voorkeuren mee te
geven!
Met wie wil je participeren, wie mag er participeren?
Natuurlijk in de eerste plaats de omwonenden en degene die actief gebruik maken van het
tennispark. Ook mensen die op dit moment op zoek zijn naar een doorstroom-woning en
ideeën hebben over deze locatie spreken we graag. Verder vindt er natuurlijk ook
afstemming plaats met andere partijen, zoals bijvoorbeeld ondernemers in de Spaanse
Polder.

Je hebt wat slides voorbereid waarin je laat zien hoe je kunt participeren. Kan je die tonen?
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Hoe u kunt participeren
HEDEN

NIEUWSBRIEF
ACCOUNT
ENQUÊTE

- Sluiting 1 mrt

EIGEN INBRENG

- Sluiting 26 mrt

Hoe u kunt participeren in deze fase
1–12 MRT

GESPREKKEN

21 APRIL

SLOTBIJEENKOMST

30 APRIL

EINDRAPPORT

10 MEI

KLANKBORDGROEP
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Hoe openbaar en transparant is de inbreng en de uitkomsten van de onderzoeken?
Op de website worden stukken geplaatst die ingezien of gedownload kunnen worden. Dit
geldt zeker voor het eindrapport van de participatie, maar waar mogelijk ook overige
interessante stukken vanuit het haalbaarheidsonderzoek.

Alle input wordt anoniem (maar herkenbaar voor de indiener) opgenomen in het
eindrapport.
Wat zijn de belangrijkste stappen waarop je je mening kunt laten horen?
Participeren kan op verschillende manieren. Op de website staat de mogelijkheid tot eind
maart open om ideeën, zorgen en voorkeuren te delen. Ook is er een enquête beschikbaar
tot 1 maart, die verder ingaat op diverse woningbouwthema’s. Bovendien is er via de
website de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek (online of op locatie) in te plannen; dit
kan in de eerste 2 weken van maart.
In de slides wordt ook het opstarten van een klankbordroep vermeld. Dit wordt tijdens de
presentatie van de slides als volgt toegelicht;
Voor de volgende fase, bij het verder uitwerken van het woningbouwplan, vragen wij aan
een aantal belanghebbenden de samenwerking voort te zetten in de vorm van een
klankbordgroep. Deze klankbordgroep zal gedurende het ontwikkeltraject bijvoorbeeld
worden gevraagd om een reactie op het voorlopig ontwerp, de inrichting van de openbare
ruimte, et cetera. Tevens zal er met hen afstemming plaatsvinden over de bereikbaarheid
van de omgeving ten tijde van de uitvoering.
In de enquête wordt gevraagd naar eventuele interesse om hierin deel te nemen, maar dit
kan natuurlijk ook via het contactformulier op de site kenbaar gemaakt worden.
We hebben op 30 april een eindrapport. En dan?

Vervolgstappen
Nota van uitgangspunten

- juni 2021

Presentatie plan aan belanghebbenden

- 4e kwartaal 2021

Aanvraag wijziging bestemmingsplan

- 1e kwartaal 2022

Procedure wijziging bestemmingsplan

- 4e kwartaal 2022

Aanvraag omgevingsvergunning

- 4e kwartaal 2022

Procedure Omgevingsvergunning

- 1e kwartaal 2023

Start bouw

- 1e/2e kwartaal 2023

Ten aanzien van de verdere stappen na de haalbaarheidsstudie wordt aangegeven dat deze
nu nog in grote tijdsblokken zijn weergegeven, maar een meer gedetailleerde planning
volgt, zodra dit in overleg met de gemeente is vastgesteld, op de website en in de
nieuwsbrief.
Er zijn twee momenten waarop belanghebbenden een zienswijze kenbaar kunnen maken,
dan wel bezwaar kunnen maken tegen het plan dat uiteindelijk wordt ingediend. Indien de
gemeente na de haalbaarheidsstudie besluit tot het wijzigen van het bestemmingsplan, is
dat het eerste moment. Het tweede moment is bij de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor woningbouw door de ontwikkelaar.
Er is natuurlijk enige tijd geleden al iets van een schets rondgegaan. Lorenz, kan jij toelichten
hoe dat zit? Is het dan allemaal toch al in kannen en kruiken?
Deze schetsstudie was opgenomen bij de vraag aan de gemeente begin vorig jaar of zij
bereid zou zijn om mee te werken met verder onderzoek naar een woningbouw op de
locatie. In de allereerste ideefase worden dit soort schetsen en tellingen gemaakt door de
ontwikkelaar om te bekijken of het mogelijk is een stuk grond rendabel te ontwikkelen. Dit
is nodig om te bepalen of het zinvol is een haalbaarheidsstudie te doen.
Met de inbreng vanuit de participatie, de haalbaarheidsstudie en de kaders die gesteld
worden vanuit de gemeente wordt het plan straks verder vormgegeven. Er is dus op dit
moment nog geen sprake van een uitgewerkt plan.
Over welke onderwerpen zal het gaan in de participatie?
De participatie gaat over een eventueel woningbouwplan. Dat is dus ook de rode draad in
de enquête en op de website. De enquête loopt een aantal woningbouwthema’s langs zoals
het type woning, de beeldstijl, parkeren, veiligheid, duurzaamheid en de openbare
inrichting. Ook is er ruimte om andere woningbouwthema’s, ideeën of zorgen aan te snijden
in de open vragen.
4. Eerste bevindingen enquête – door Lorenz Mooij
Er is een duidelijk signaal in de enquêtes afgegeven dat mensen veel waarde hechten aan
een hoge kwaliteit van de buitenruimte. Dat is een thema wat voor ons belangrijk is. Ook
zien we dat het huidige parkeren in de wijk onder druk staat. Dat zijn zaken waar wij in de
verdere uitwerking rekening mee kunnen houden. Verder is duurzaamheid veel genoemd en
waterberging is een aantal keer teruggekomen.
We lopen er nog niet te veel op vooruit, want iedereen heeft nog de gelegenheid de
enquête de komende periode in te vullen.
5. Vragen en antwoorden
Opmerking. De vragen en antwoorden zijn in een aparte bijlage opgenomen.

6. Afsluiting

Hartelijk dank voor uw deelname!
Blijf op de hoogte via de Nieuwsbrief (aanmelden via de website).
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