
---------- Oorspronkelijk bericht ---------- 
Van: Jasja Scholtens <jasja@vanwonen.com> 
Aan: "B.I. van de Lisdonk" <a.b.c.d@home.nl>, Harrie Hamstra <aigle.hamstra@planet.nl> 
Datum: 27 januari 2022 om 21:39 
Onderwerp: Reactie op jullie mail van 23 januari jl. 

Dag Harrie en Bregje, 
Dank voor jullie mail. Ook wij kijken terug op een goed gesprek. 

Terugblik op verkaveling 

Zoals beloofd hebben wij de verkavelingssuggestie van Groeneburenhof uit laten werken door de architect, 
bestudeerd en besproken met de afdeling stedenbouw. Echter komen we tot de conclusie dat deze niet 
haalbaar is. Onderstaand in het kort de onderbouwing hiervoor: 

 Er zitten veel technische bezwaren in de verkaveling: afstand tot blinde gevels, hiermee bedoelen we
met name de hoekwoningen die maar een geringe afstand hebben t.o.v. het aangrenzende blok om 
de hoek (zie variant C). Bovendien zijn de afmetingen bergingen, deuren van bergingen die niet over 
het openbare terrein heen mogen, bergingen die niet op deze manier aan de openbare ruimte mogen
grenzen knelpunten. Deze technische bezwaren hebben we gedeeltelijk inzichtelijk gemaakt in 
variant C, maar onvoldoende kunnen oplossen; 

 Daarnaast is het door Bregje voorgestelde plan commercieel niet haalbaar. Wij hebben gesproken 
met Openbaar Belang, echter willen zij, net als wij zelf, de beneden-bovenwoningen om meerdere 
redenen niet afnemen, waarmee deze komt te vervallen. De bouwkundige structuur voor de 
appartementen (galerij-variant) van Groeneburenhof is financieel niet haalbaar en derhalve niet 
wenselijk. Er wordt dure ruimte gebruikt voor parkeerplaatsen, bergingen en commercieel. Ook kijkt 
het appartementencomplex deels aan tegen een blinde 3 laagse grondgebonden woning. Daarnaast 
voldoet deze opstelling niet aan de verhouding tussen de categorieën Middenduur en Duur, waardoor
we niet wenselijk uitkomen t.a.v. onze claims; 

 Tot slot is het ook financieel niet haalbaar. Deels is dit ingegeven doordat er nu hoekwoningen in de 
categorie Duur dusdanig slecht gepositioneerd zijn dat deze niet verkoopbaar zijn voor de benodigde 
verkoopprijzen. Bergingen vragen een ingewikkelde inpassing waardoor deze te duur worden. Ook 
het voorgestelde appartementencomplex is fors duurder qua bouwkosten. Al deze extra kosten 
moeten goed gemaakt worden door een paar dure appartementen en hoekwoningen. Deze 
eenheden worden daarmee wel heel erg duur (zeker 50% boven herkenbare gemiddelden in 
Stadshagen) hetgeen een te groot risico met zich mee brengt. 

Uiteraard hebben we gekeken naar wat wel mogelijk is. We hebben de suggestie van de parkeerkoffers en 
een meer groen collectief binnenterrein nader verkend. Dit heeft geleid tot variant B. Overigens vinden wij het
plan hiermee op vele andere punten minder kwaliteit krijgen dan onze basis variant A. 

Varianten A en B hebben 14 appartementen voor de Groeneburenhof en het is, (zoals hierboven uitgelegd), 
niet haalbaar om andere woningaantallen/gebouwvormen te realiseren. Dit is dan ook datgene waar de 
Groeneburenhof voor nu een besluit over moet nemen. 

Terugblik op woningtypes 

Zoals ook besproken tijdens het overleg, zijn er momenteel appartementen voor Groeneburenhof, en 
grondgebonden woningen voor MMWZ. De plattegronden van de woningen zijn in een volgende fase nog 
aanpasbaar, met uitzondering van de trap, hal, wc, meterkast en technische ruimte. De breedte (beukmaat) 
van de woningen staat tevens vast, omdat dit samenhangt met de verkaveling. Wat betreft de diepte en 
indelingen van de woningen is er in de volgende fase nog een mogelijkheid dit te bespreken. 

De Middenduur 2-categorie woningen zijn prijsbegrensd op € 337.785,- Vrij op Naam. 



Vervolgproces 

Wij komen daarmee tot de conclusie dat voor ons alleen variant A wenselijk is. Echter, zijn wij bereid om mee 
te gaan in variant B onder de voorwaarde dat er maandag 31 januari een unaniem akkoord is van beide 
verenigingen en van Openbaar Belang op verkavelingsvariant B. 

Samen met het gevraagde unanieme op het verkavelingsplan, dient u aan ons te bevestigen voor welke 
woningaantallen behoefte is vanuit de verenigingen. Het door u op te geven aantal zal leidend worden voor 
de verdere uitwerking. Het overige deel zal als commercieel product worden gedefinieerd en door Dura 
Vermeer en Van Wonen, als toekomstig commercieel product (vrij van de verenigingen) worden ontwikkeld. 
Het mag vanzelfsprekend zijn dat gehele blokken dienen te worden geselecteerd. Het aantal (sociale) 
huurwoningen zal door Openbaar Belang moeten worden onderschreven. Let wel, over circa 2,5 maand (bij 
afronding VO), dienen er voor 80% van het nu genoemde aantal woningen, concrete potentiële afnemers te 
zijn. 

Op dit moment zijn de prijsstijgingen in bouw en verkoop enorm. De eerder genoemde verkoopprijzen zijn 
inmiddels al weer achterhaald, zoals ook te zien is in de recent in verkoop genomen nieuwbouwprojecten. 
Elke maand vertraging leidt tot een toename van gemoeide investeringskosten. Het is daarom zaak om vaart 
te maken met de ontwikkeling. Mocht blijken dat de verenigingen op een later moment alsnog afzien van de 
afname van de woningen, zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten voor externe ontwerpers en adviseurs 
tijdens deze VO-fase met u te verrekenen, deze kosten bedragen € 1.100,-- per “gereserveerde” woning. 

Wanneer de verenigingen hier unaniem mee akkoord gaan, zullen we dit vastleggen in een overeenkomst 
welke uiterlijk eind februari 2022 door partijen ondertekend dient te worden. 

Wanneer er op 31 januari geen unaniem akkoord is, zullen Dura Vermeer en VanWonen dit zien als 
beëindiging van de samenwerking. We hebben in dat geval een jaar lang geprobeerd om samen tot een goed
plan te komen, maar moeten dan helaas concluderen dat dit niet is gelukt en dat langer onderzoek het plan 
financieel alleen maar meer onhaalbaar maakt. Dura Vermeer en VanWonen zullen dan zelfstandig deze 
velden opnieuw ontwikkelen en in verkoop brengen. 

Graag vernemen wij uiterlijk 31 januari aanstaande per mail jullie reactie. Er is nadrukkelijk geen ruimte meer 
voor aanpassingen en/of discussie over deze varianten. 

Volledigheidshalve merken wij op dat een eventueel gesprek met de gemeente Zwolle, Dura Vermeer, Van 
Wonen en u als verenigingen geen invloed heeft op de besluitdatum van 31 januari aanstaande. 

Wij wensen jullie goede vergaderingen toe en wachten jullie reactie af. 









Met vriendelijke groet,

Jasja Scholtens 

Verkoopmanager 
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