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u ontvangt deze brief met eventuele bijlagen uitsluitend per fax of E-mail; op uw verzoek
wordt het originele exemplaar uiteraard ook toegestuurd

Geachte dames en heren,

Met het oog op het raadsvoorstel (RV13.0056) d.d. 10 september 2013 wil ik namens cliën-
ten:
o Bouwfonds Ontwikkeling;
o Van Campen Bouwgroep;
o Rotij Grondontwikkeling Oost;
o Veluwezoom Verkerk en

o Van Wanrooij Projectontwikkeling;
het navolgende onder uw aandacht brengen.

In maart 2007 is tussen cliënten en de gemeente Brummen de 'Bouwclaimovereenkomst El-
zenbos" ondertekend. Op grond van die overeenkomst hebben cliënten aanspraak op de leve-
ring van bouwkavels voor de bouw van in totaal 738 woningen in Elzenbos.
Het bestemmingsplan op grond waarvan die woningbouw mogelijk is, is in januari 2011 on-
henoepelijk geworden.

Onderstaand wil ik u namens cliënten 'in vogelvlucht' informeren over de gang van zaken se-

dert maart 201 1: het moment waarop het college de verdere planonfwikkeling van Elzenbos
aanvankelijk opschorfte, daarna bevroor en nu wil begraven.

In maart 201 1 werd publiekelijk bekend dat in KWP 3 - voor de periode 2010-2019 -

het 'richtgetal' voor de gemeente werd bijgesteld Íoï 663 nieuwe woningen (: 510
woningen + 30% overcapaciteit).
In de opinienota "Woningbouwprogramma Brummen, minder (snel) en anders" van
15 maart 201 1 is vermeld dat 663 (incl. 30% overcapaciteit) de ondergrens vormt
voor de te formuleren ambitie en is aangegeven dat de gemeente inzet op 863 wo-

l.

2.



J.

nmgen.
In die notitie wordt opgemerkt: "Privaatrechteliike contractuele verplichtingen
... ..... en vastgelegde beleidsknders beperken wel de mogelijkheden bij de aanpas-

s ing van het woningbottwprogramma" .

Van de 663 woningen werd 385 als 'onomkeerbaar' beschouwd (o.m. eerste fase El-
zenbos 13 1, Lombok I 16 e.d.), zodat resteerde een toe te voegen capaciteit van (663

- 3 85 :) 27 8 woningen als minimum en 47 8 als maximum.
Binnen bovenstaand kader werd als keuzemogelijkheden voorgelegd v.w.b. Elzen-
bos:
a. scenario l: "beleidsmatig primair": 33 in de minimumvarianten 33 * 150 :

183 in de maximumvariant;
kanttekenine : oo met mo ge lij ke s chadeclaims vanw e ge gew ekte verwachtingen
is geen rekening gehottden"

b. scenario 2: "frnancieel minst ongunstig": 200 in de minimumvariant en 200 -r
150 in de maximumvariant;
kanttekening: "in lijn met investeringen en oongegane verplichtingen op

.. Elzenbos."
ln de periode rondom de opinienota stonden cliënten aan de vooravond van de start
verkoop van25 woningen in een plan van 50 woningen; de andere 25 woningen wa-
ren verkocht aan de Woningstichting.
In afwachting van de vaststelling van de Woonvisie heeft de gemeente haar mede-
werking aan dat plan 'bevroren' en desgevraagd verdere medewerking aan het slui-
ten van een koopovereenkomst geweigerd (de voorbereidingen waren getroffen).
Bij brief van 19 september 2011 (bijlage) hebben cliënten aan het college nogmaals
gevraagd om medewerking aan het kunnen realiseren van bedoelde 50 woningen.
Op I december 201 I hebben cliënten aan het Forum Ruimte medegedeeld daÍ zlj
pleit voor "(in relatief laag tempo) doorbouwen in Elzenbos" en is er op gewezen dat
cliënten schade lijden, dat op grond van de gesloten overeenkomst de planning voor
Elzenbos alleen in overleg kan worden aangepast, dat er tot op dat moment tussen de
gemeente en cliënten nog geen overleg had plaatsgevonden en dat op grond van de

gemaakte afspraken eerst overeenstemming bereikt zal moeten zijn voordat de ge-
meenteraad kan beslissen.
Bij brief van 14 december20ll (bijlage) wordt door het college aan cliënten mede-
gedeeld dat het in de overeenkomst afgesproken overleg gevoerd zal gaan worden.
Op de hiervoorvermelde brief van 19 september2011 antwoordt het college 6

maanden later .... . .... op 20 maarÍ 2012 met de mededeling dat die brief in het te
voeren overleg aan de orde zal komen; zie bijlage.
Bij brief van 7 mei 2012 - zie bijlage, vragen cliënten wederom om informatie, over-
leg, duidelijkheid. Inmiddels is dan reeds 14 maanden verstreken sedert de opinieno-
ta werd uitgebracht, 14 maanden waarin geen enkel inhoudelijk overleg is gevoerd,
cliënten door het college 'op afstand zijn gehouden' en ondanks vele verzoeken geen
enkele vooruitgang is geboekt.
Weer bijna 2 maanden later, bij brief van 26 juni2012 (bijlage) wordt het college
nogmaals verzocht respectievelijk gesommeerd om in overleg te treden en wordt de
gemeente aansprakelijk gesteld voor de door cliënten geleden en te lijden schade.
In het overleg op 6 september 2072:
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a. is door de wethouder aan cliënten medegedeeld dat de provincie aangegeven
heeft t.b.v. woningbouw in E,lzenbos tot 2020 ruimte te biedenoovoor een paar

honderd woningen", waarbij wordt uitgegaan van circa 40 woningen per jaar;

b. zijn werkafspraken gemaakt voor nadere uitwerking van bovenstaande en het
vervolg van Elzenbos;

c. is afgesproken dat in afwachting van de uitkomst van bedoeld overleg de

sommatie in de brief van26 jtni2012wordt opgeschort en dat er uiterlijk
medio december 2012 frnale duidelijkheid zal moeten zijn.

1 1. Als de spreekwoordelijke 'donderslag bij heldere hemel' wordt op 20 november
2012 aan cliënten een brief van de GS van de provincie toegestuurd (zie bijlage)
waaruit blijkt dat de provincie geen enkele ruimte aan de gemeente biedt voor extra
woningen - dit dus in tegenspraak met de mededeling van de wethouder op 6 sep-

Íember 2012.
12. ln de brief van 4 december 2012 (zie bijlage) wijzen cliënten de gemeente op de ge-

dane mededelingen door de wethouder en spreken zij hun verbijstering uit over het
(werkelijke of nieuwe?) standpunt van de provincie. Op 14 januai2013 vragen cli-
enten om nadere informatie.

13. Op22 mei 2013 hebben cliënten nog steeds geen informatie ontvangen, maar hebben
zlj uit de media moeten vernemen dat het college besloten heeft voor Elzenbos tot
20 20 ge en woninga antallen te res erveren. Zie b4 gaande brief.

14. Op 5 juli 2013 (zie bij lage) hebben cliënten het college medegedeel d daÍ zij in de pe-

riode tot 1 oktober (later verlengd tot 1 november 2013) in minnelijk overleg willen
proberen met de gemeente tot overeenstemming te komen, bij gebreke waarvan cli-
enten zich zullen beraden op juridische vervolgstappen.

15. Middels brief van l3 november 2013 (bijlage) hebben cliënten aan het college en de

leden van de gemeenteraad medegedeeld dat het gevoerde overleg helaas niet tot
overeenstemming heeft geleid.

Cliënten hebben ook financieel aanzienlijk geïnvesteerd in het plangebied:
a. in directe samenhang met de mogelijkheid om woningen in Elzenbos te kunnen ont-

wikkelen, realiseren en verkopen werd de grondpositie in Elzenbos met deficit aan de

gemeente verkocht en

b. door het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan (in jan:uari 2011) moest

een aanzienlijk bedrag extra worden betaald aan een voormalig eigenaar.

Uit het bovenstaand overzicht van acties en gebeurtenissen blijkt, dat cliënten de gemeente

voortdurend hebben uitgenodigd om overleg te voeren en zich uiterst coóperatiefhebben op-
gesteld, zeker als dat bezien wordt in het licht van het feit dat er inzake Elzenbos sprake is van
een onherroepelijk bestemmingsplan en van contractuele afspraken op de nakoming waarvan
cliënten aanspraak maakten en maken.

Cliënten voelen zich'aan het lijntje gehouden' en worden nu geconfronteerd met de gemeen-

telij ke opvattingen/vo orstellen :

. wlj bestemmen Elzenbos, wat een onherroepelijke woningbouwbestemming heeft,
weg;

. de marktpartijen moeten hun verlies maar nemen, de gemeente is er niet voor aan-

sprakelijk;
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en last but not least worden cliënten door de wethouder in de vergadering van Forum Ruimte
van l4 november jl. 'afgeserveerd' met de mededeling"dan hadden ze maar een bouwaan-
vraag moeten indienen" .

Het geduld van cliënten en hun bereidheid om 'mee te bewegen' is/wordt op geen enkele wij-
ze gehonoreerd, integendeel: zij worden volledig afgewezen en in de kou gezet, hun contrac-
tuele rechten blijken voor de gemeente niets waard en de bestemming 'woningbouw' wordt
teruggebracht tot 'groen en blauw'.

Cliënten kunnen en willen bovenstaande niet accepteren.
Cliënten overwegen om zich te verzetten tegen de voorgenomen besluiten tot herziening van
bestemmingsplan Elzenbos (publiekrechtelijk spoor) als en zo lang er geen allesomvattende
afspraken zijn over compensatie/schadevergoeding (privaatrechtelijk spoor).

In afwachting,
met vriendelijke groet,

Arie M. van Mourik
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