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Samenvatting
De werkgroep De Rots heeft twee mogelijke bouwplannen ontwikkeld, namelijk een variant met 2
onder 1 kapwoningen en een variant met benedenbovenwoningen. De eerste variant levert niet de
benodigde opbrengst op en bevat mogelijk (afhankelijk van interpretatie randvoorwaarde)
onvoldoende sociale woningbouw. De tweede variant levert wel de benodigde opbrengst op en
voldoet ook aan de overige randvoorwaarden. De eerste variant kan (mogelijk) rekenen op meer
draagvlak in de directe omgeving. De tweede variant heeft een grotere verkoopkans. Voorgesteld
wordt beide varianten te presenteren aan de gemeenteraad tijdens de informatieronde van 6 maart
2012. Op 22 maart 2012 wordt een informatieavond georganiseerd voor omwonenden en overige
belangstellenden. Vervolgens is het aan de gemeenteraad om een keuze te maken.
1. Aanleiding
Op 30 augustus 2011 heeft de gemeenteraad randvoorwaarden vastgesteld, waaraan het
toekomstige bouwplan voor locatie De Rots dient te voldoen:
• De locatie wordt begrensd door de Dorpsgebied, de Floris van Eijkstraat en de Willem de
Waalstraat. De adressen Willem de Waalstraat 14 en 16 maken deel uit van het plangebied;
• Een maximale goot- en bouwhoogte van 6 respectievelijk 10 meter;
• Minimaal 25% sociale woningbouw;
• Voldoen aan parkeernormen van de ASVV;
• Ter plaatse hoeft geen 10% wateroppervlak te worden gerealiseerd;
• Een negatief financieel resultaat van maximaal € 1.000.000,-. Dit betekent dat het bouwplan
€ 950.000,- moet opleveren.
Omwonenden en belangengroepen zijn in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de
werkgroep De Rots. Opdracht van de werkgroep is om, binnen de randvoorwaarden van de raad,
één of meerdere mogelijke bouwplannen voor de locatie “De Rots” voor te bereiden.
In september 2011 is de werkgroep De Rots samengesteld. De werkgroep bestaat uit:
• Jaap Groeneveld (omwonende)
• Piet Verheul (omwonende, tevens lid van Houd Rockanje Laag)
• Nathaly Boelhouwer (Houd Rockanje Laag)
• Elma van de Griend (Huurdersvereniging)
• Piet Roelofs (ondernemer)
• Remco Gras (woonbedrijf)
• Jeroen Koch (projectleider gemeente)
De werkgroep is begeleid door Olguita Oudendijk van het bureau De Dialoog. Aan de
vergaderingen namen tevens Carlo Speijers (bouwadviseur) en Ies Klok (wethouder) deel.
De werkgroep is vijfmaal bijeengekomen, namelijk op 15 september 2011, 20 oktober 2011, 24
november 2011, 19 december 2011 en 23 januari 2012. Het is niet mogelijk gebleken een
bouwplan te ontwikkelen dat door de gehele werkgroep wordt gedragen.
Er zijn dan ook twee mogelijke bouwplannen voorbereid, namelijk een variant met 2 onder 1
kapwoningen en een variant met benedenbovenwoningen. De variant met 2 onder 1 kapwoningen
wordt binnen de werkgroep gesteund door Piet Verheul, Nathaly Boelhouwer en Piet Roelofs. De
variant met benedenbovenwoningen wordt binnen de werkgroep gesteund door Jaap Groeneveld,
Remco Gras en Jeroen Koch. Elma van de Griend heeft namens de huurdersvereniging het
standpunt ingenomen dat minimaal 2 sociale huurwoningen in het plan dienen te worden
opgenomen. Dit is in beide varianten het geval. In de variant met 2 onder 1 kappers worden 2
startershuurwoningen gebouwd, in de variant met benedenbovenwoningen worden 6
benedenbovenwoningen als sociale huurwoning gebouwd. Per e-mail heeft Elma van de Griend
laten weten dat de voorkeur van de huurdersvereniging neigt naar de variant met 2 onder 1
kappers. Dit omdat dit plan waarschijnlijk geen weerstand vindt bij de omwonenden, waaronder
diverse huurders, vanwege het dorpse karakter. Dit houdt volgens haar echter niet in dat bij een
keuze van de gemeenteraad voor de andere variant de huurdersvereniging (als
belangenbehartiger van alle huurders) hier tegen zou zijn.
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2. Argumenten
In beide varianten blijven de bestaande woningen aan de Floris van Eijkstraat (3 en 5) en Willem
de Waalstraat (14 en 16) gehandhaafd en worden ze verkocht. Het woonbedrijf had hier graag
nieuwe woningen gerealiseerd. Een optie was bijvoorbeeld om de twee bejaardenwoningen aan de
Willem de Waalstraat te vervangen door vier nieuwe seniorenwoningen, dit vooruitlopend op de
toekomstige vervanging van de overige bejaardenwoningen in de directe omgeving. Omdat
verkoop van de bestaande woningen nu meer oplevert en om te voldoen aan de financiële
randvoorwaarde, heeft het woonbedrijf geaccepteerd dat vervanging van de bejaardenwoningen
nu niet reëel is. Hiermee is tevens tegemoet gekomen aan de wens van onder andere HRL om de
bestaande woningen te handhaven.
De nieuwbouw in beide varianten wordt dus gesitueerd aan de Dorpsweg en Floris van Eijkstraat.
Beide varianten passen binnen het geldende bestemmingsplan “Rockanje Dorp”, zodat zonder
extra procedure een omgevingsvergunning kan worden verleend. Het aantal extra te realiseren
parkeerplaatsen voldoet in beide varianten aan de normen van de ASVV.
Hieronder volgt een korte toelichting van beide varianten.
Variant met 2 onder 1 kapwoningen
• 2 onder 1 kapwoningen: 4 woningen, bouwhoogte ca. 8,50 m
• seniorenwoningen: 2 woningen, bouwhoogte ca. 6,00 m
• startershuurwoningen: 2 woningen, bouwhoogte ca. 6,00 m
• totaal 8 nieuwe woningen en 4 bestaande woningen
• sociale woningbouw: 2 startershuurwoningen
• aandeel sociale woningbouw is 16,7 % (uitgaand van totaal aantal woningen) of 25% (uitgaand
van nieuwe woningen)
• extra parkeerplaatsen: 15
• saldo: € 869.700,Variant met benedenbovenwoningen (bebo’s)
• benedenbovenwoningen: 12 woningen, bouwhoogte ca. 9,60 m
• seniorenwoningen: 3 woningen, bouwhoogte ca. 6,00 m
• totaal 15 nieuwe woningen en 4 bestaande woningen
• sociale woningbouw: 6 bebo’s
• aandeel sociale woningbouw is 31,6% (uitgaand van totaal aantal woningen) of 40% (uitgaand
van nieuwe woningen)
• extra parkeerplaatsen: 24
• saldo: € 1.035.587,Vergelijking varianten
De variant met benedenbovenwoningen levert aanzienlijk meer dan de benodigde € 950.000,- op
(+ 85.587,-) en voldoet ook aan de overige randvoorwaarden.
De variant met 2 onder 1 kapwoningen levert aanzienlijk minder dan de benodigde € 950.000,- op
(- 80.300,-). Binnen de werkgroep bestaat verschil van mening of deze variant voldoet aan de
randvoorwaarde dat 25 % van de woningen sociale woningbouw dient te zijn. Aan deze
voorwaarde wordt alleen voldaan indien alleen gekeken wordt naar de nieuwe woningen (2 van de
8 nieuwe woningen). Indien het totale plangebied (dus ook de te handhaven bestaande woningen)
in acht wordt genomen, bedraagt het percentage sociale woningbouw slechts 16,7 % (2 van de 12
woningen). Een deel van de werkgroep (onder andere HRL) is van mening dat alleen de nieuwe
woningen relevant zijn. Andere leden van de werkgroep zijn van mening dat uit de
randvoorwaarden volgt dat uitgegaan dient te worden van het totale plangebied. Zij stellen dat het
niet opgaat om de bestaande woningen wel te betrekken bij het bepalen van de opbrengst, maar
niet te betrekken bij het bepalen van het aandeel sociale woningbouw.
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Een zeer belangrijk aandachtspunt is de verkoopbaarheid van de woningen. Uit een brief van
makelaar Van der Hoek blijkt duidelijk dat benedenbovenwoningen op deze locatie een aanzienlijk
grotere verkoopkans hebben dan 2 onder 1 kapwoningen.
Een deel van de werkgroep (onder andere HRL) is van mening dat benedenbovenwoningen niet
kunnen rekenen op draagvlak bij de omwonenden en dat deze variant in strijd is met de
welstandsnota. Gesteld wordt dat de variant met benedenbovenwoningen vergelijkbaar is met het
eerdere bouwplan van een projectontwikkelaar voor 16 appartementen (november 2009). De
weerstand tegen dat eerdere plan en het negatieve advies van de welstandscommissie Rotterdam
(second opinion) hebben er destijds toe geleid dat de gemeente heeft besloten tot aankoop van de
gronden over te gaan.
Andere leden van de werkgroep vinden de vergelijking met het eerdere plan niet opgaan. Het is
juist dat ook de benedenbovenwoningen een vorm van gestapelde bouw betreft. De uitstraling is
naar hun mening echter geheel anders en komt van de buitenkant overeen met 2 onder 1
kapwoningen. De bouwhoogte is teruggebracht van 12,2 meter naar 9,6 meter. Ook is nu sprake
van 12 benedenbovenwoningen in tegenstelling tot 16 appartementen. Net als het eerdere
bouwplan uit 2009, kan ook de variant met benedenbovenwoningen rekenen op instemming van
de welstandscommissie van de gemeente. Het argument dat de benedenbovenwoningen in deze
vorm niet op draagvlak kunnen rekenen, is nog niet getoetst. De informatieavond voor
omwonenden en overige belangstellenden zal hierin voor een deel duidelijkheid geven. Los
daarvan, blijft de verkoopbaarheid van woningen uiteraard van groot belang.
Ook het verschil in opbrengst (€ 869.700 tegenover € 1.035.587) is een aspect dat in de
besluitvorming dient te worden betrokken. De gemeente heeft al veel geïnvesteerd in deze locatie.
Niet voor niets is door de gemeenteraad een financiële randvoorwaarde gesteld. Onder punt 5 van
dit advies (Kosten, baten en dekking) wordt hierop nader ingegaan.
Derde variant
Ruim een week na de laatste werkgroepvergadering is door twee werkgroepleden (de heren
Roelofs en Verheul) per e-mail gevraagd een derde variant toe te voegen. Deze variant komt
overeen met de variant met 2 onder 1 kapwoningen, met dien verstande dat het blok 2 onder 1
kapwoningen aan de Dorpsweg (2 woningen) wordt vervangen door een blok met 3
eengezinswoningen. Dit komt de verkoopbaarheid waarschijnlijk ten goede. De opbrengst neemt
ten opzichte van de variant met 2 onder 1 kapwoningen echter verder af. Het saldo van deze
variant bedraagt namelijk € 845.543. Om deze reden en vanwege het feit dat de werkgroep eerder
al had besloten tot het voorleggen van de twee hierboven besproken varianten, is deze derde
variant niet verder uitgewerkt.
Kosten en opbrengsten woningen
Over de kosten- en opbrengstenkant per type woning heeft afstemming in de werkgroep
plaatsgevonden. De te verwachten verkoopprijzen per type woning zijn gebaseerd op informatie
van meerdere makelaars.
3. Aanpak/uitvoering
Voorgesteld wordt:
• kennis te nemen van beide varianten;
• beide varianten toe te lichten aan de gemeenteraad tijdens informatieronde van 6 maart 2012;
• een informatieavond te organiseren voor omwonenden en overige belangstellenden op 22
maart 2012 (Welkomkerk Rockanje).
Na de informatieavond voor omwonenden en overige belangstellenden worden de stukken
definitief gemaakt en wordt de gemeenteraad gevraagd een keuze te maken. Naar verwachting
kan deze besluitvorming in mei 2012 plaatsvinden.
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4. Communicatie/Burgerparticipatie
Er is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van omwonenden en
belangengroepen. Onder begeleiding van bureau De Dialoog heeft de werkgroep twee mogelijke
bouwplannen voorbereid. Over het algemeen werd constructief en in goede sfeer samengewerkt.
Dit neemt niet weg dat sprake is van verschillende belangen en wensen. Het is dan ook niet gelukt
om met één plan te komen dat door de gehele werkgroep wordt gedragen.
Op 6 maart 2012 worden beide varianten toegelicht aan de gemeenteraad. Op 22 maart 2012 volgt
in de Welkomkerk in Rockanje een informatieavond voor omwonenden en overige
belangstellenden. Beide varianten worden op de informatieavond gepresenteerd. Daarbij worden
de voor- en nadelen van beide varianten benoemd. Deze avond geeft een indruk van het
draagvlak bij omwonenden. De reacties van aanwezigen op deze avond is echter niet leidend voor
de besluitvorming. Het staat de gemeenteraad vrij om naar eigen inzicht een keuze te maken.
Een aantal omwonenden heeft verzocht op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen.
Deze mensen zijn op 6 december 2011 schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken. Deze
mensen worden begin maart persoonlijk geïnformeerd over de informatieavond op 22 maart 2012.
De informatieavond zal ook op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in het Weekblad
Westvoorne, op de gemeentelijke website en via een persbericht.
5. Kosten, baten en dekking
De gemeenteraad heeft als randvoorwaarde gesteld dat een negatief financieel resultaat van
maximaal € 1.000.000,- wordt aangehouden. Uitgangspunt in de werkgroep was dat de woningen
€ 950.000,- moeten opbrengen, omdat in dat geval het verlies beperkt blijft tot € 1.000.000,-. Deze
bedragen zijn als volgt opgebouwd:
Aankoopprijs:
Sanering:
Bouw-en woonrijpmaken:
Totaal:

€ 1.750.000,€ 100.000,€ 100.000,€ 1.950.000,-

Maximaal verlies:
€ 1.000.000,Te genereren opbrengst woningen: € 950.000,Bij het bepalen van het maximaal verlies op € 1.000.000,- was nog geen rekening gehouden met
renteverliezen (2011-2013), de afboeking van twee woningen van het woonbedrijf en de
plankosten. De verwachting is dat de totale kosten kunnen oplopen tot € 1.300.000,-.
Ter dekking van een verwacht verlies is eerder al een voorziening getroffen van € 700.000,- ten
laste van de reserves van het woonbedrijf. Deze voorziening wordt verhoogd met € 600.000,- tot
1.300.000,-. Deze verhoging is eveneens ten laste van de reserves van het woonbedrijf.
Zoals uit bovenstaande berekening volgt, wordt uitgegaan van een opbrengst van € 950.000,-. De
variant met 2 onder 1 kapwoningen levert een positief saldo van € 869.700,- op. Bij de variant met
benedenbovenwoningen is dit bedrag aanzienlijk hoger, namelijk € 1.035.587,-.
Budget, productnummer
De kosten voor project De Rots worden gedekt uit het budget ‘Krediet locatie De Rots’
(productnummer 7082060110). Het saldo bedraagt op 13 februari 2012: - € 44.420,52.
6. Risicomanagement en weerstandvermogen
Gezien de huidige woningmarkt kan niet gegarandeerd worden dat de nieuwe woningen ook
daadwerkelijk worden verkocht. Wel kan getracht worden dit risico zo beperkt mogelijk te houden.
In bijgevoegde brief van 10 januari 2012 stelt Van der Hoek Makelaars dat de verkoopkans van
benedenbovenwoningen op de locatie van De Rots, mede vanwege de ligging tegenover een café,
aanzienlijker groter is dan bij 2 onder 1 kapwoningen. Van der Hoek merkt op dat Rockanje al een
behoorlijk aanbod van 2 onder 1 kapwoningen kent waarvan de verkoop moeizaam verloopt, mede
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gezien het feit dat kandidaat-kopers vaak niet doorzetten omdat zij met de verkoop van hun eigen
woning in hun maag zitten of omdat de bank geen overbrugging meer geeft. Starters op de
woningmarkt zitten niet met deze problematiek zodat er een goede kans op verkoop is op korte
termijn in een slechte markt. Een starter is minder gevoelig voor de aanwezigheid van een café.
7. Toelichting
N.v.t.
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