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Collegebesluit 

1. Medewerking te verlenen aan het haalbaarheidsonderzoek en in te stemmen met de
bijgevoegde intentieovereenkomst met Mandess Vastgoed B.V. en deze aan te gaan;

2. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlage
intentieovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen. De motivering hiervoor is op grond
van artikel 5.1.2.i Woo;

3. De geheimhouding op te leggen tot 1 januari 2024;
4. Een krediet van € 45.000,- beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke kosten tijdens het

haalbaarheidsonderzoek en een grondcomplex te openen voor de administratie van deze
voorbereidingskosten;

5. De kosten zoals die voortvloeien uit het genoemde krediet, op grond van de
intentieovereenkomst, in rekening te brengen bij Mandess Vastgoed B.V.;

6. De burgemeester te verzoeken op grond van artikel 171, lid 2 volmacht te verlenen aan
wethouder mr. M. Rietman voor het ondertekenen van de overeenkomst;

7. De raad hierover actief te informeren.

Toelichting/achtergrond 

Projectontwikkelaar Mandess Vastgoed B.V. uit Tubbergen heeft een principeverzoek bij de 
gemeente Súdwest-Fryslân ingediend betreffende de ontwikkeling van een nieuw woningbouwgebied 
aansluitend aan de door dezelfde partij ontwikkelde woonwijk Woonwaterrijk fase 1 te Stavoren.  



 

De beoogde binnenstedelijk ontwikkelingslocatie van ruim 1,6 hectare ligt ten zuiden van het 
gerealiseerde woningbouwplan Woonwaterrijk fase 1. Begin 2021, tijdens de eerste gesprekken met 
de ontwikkelaar over de 2e fase, bestond het plan vooral uit woningen voor het hogere segment. Op 
aangeven van de gemeente is de ontwikkelaar vervolgens in gesprek gegaan met de starters in 
Stavoren, waarna het plan is aangepast en inmiddels een groot deel (circa een derde van het totaal) 
starterswoningen bevat. Voor de verdere uitwerking van het plan dient de initiatiefnemer een 
participatieproces met o.a. de starters en andere belanghebbenden te doorlopen.  
 
Bij het aangaan van de intentieovereenkomst worden er door de gemeente maximaal 35 
wooneenheden binnen de woningbouwprogrammering gereserveerd. Deze reservering past binnen 
de gemaakte woningbouwafspraken die de gemeente Súdwest-Fryslân in 2021 met de Provinsje 
Fryslân heeft gemaakt. De beoogde ontwikkeling sluit goed aan op de vastgestelde nota grondbeleid 
2021-2025 waar de gemeente bij marktinitiatieven een faciliterende rol heeft.  
 
In de intentieovereenkomst worden op basis van vigerend beleid en kaderstellende 
randvoorwaarden afspraken gemaakt waarop de haalbaarheid van de beoogde herontwikkeling 
wordt onderzocht. Daarnaast worden er afspraken gemaakt waarbinnen de initiatiefnemer en de 
gemeente kunnen samenwerken. 
 
 
Argumenten 
De intentieovereenkomst is nodig om de verantwoordelijkheden en afspraken gedurende de 
onderzoeksfase tussen partijen vast te leggen. Daarnaast is een voorbereidingskrediet noodzakelijk 
om de gemeentelijke uitgaven gedurende deze fase te kunnen bekostigen. 
 
Het initiatief levert een sterke bijdrage aan de woonopgave in de gemeente Súdwest-Fryslân. Het 
initiatief richt zich op een segment waarbinnen onze gemeente behoefte aan is en past daarmee 
binnen het woonbeleid. 
 
 
Voorbereidingskrediet 
Om het project tijdens de intentiefase te kunnen begeleiden is een voorbereidingskrediet nodig. Uit 
dit krediet worden de ambtelijke kosten gedekt voor onder andere: projectmanagement, juridisch 
advies, inhoudelijke beoordelingen van onderzoeken, tekenwerk en meer. Het 
voorbereidingskrediet kan worden gedekt uit de vergoeding die in de intentieovereenkomst is 
opgenomen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de initiatiefnemer nadat het college het 
voorbereidingskrediet beschikbaar heeft gesteld. 
 
Het college is bevoegd conform de op 23 december 2021 vastgestelde financiële verordening om 
voorbereidingskredieten tot € 50.000,- beschikbaar te stellen. Het college zal melding van de 
beschikbaar gestelde kredieten maken in de bestuursrapportages. 
 
Als de partijen besluiten om het plan verder te ontwikkelen, sluiten de partijen een aanvullende 
(anterieure)overeenkomst met de afspraken over de (eventuele aanvullende) kosten van de 
gemeente bij de uitwerking van het plan. Na het afsluiten van een aanvullende 
(anterieure)overeenkomst kan de gemeente de ruimtelijke procedure opstarten indien blijkt dat het 
plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. 
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