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Vragen: 

 

Welke bouwhoogte laat het BP toe op de voormalige lokatie arbeidsbureau? 

Antwoord:  

De bouwhoogte die het bestemmingsplan mogelijk maakt is 15,5 m.  

 
 

Willen we daar wel een gebouw van 15,5 meter hoog. 

Antwoord:  

Het bestemmingsplan laat een gebouw van 15,5 meter toe. 

 

Wil het College naast dit hoge gebouw, nog een kantoorgebouw toestaan in KJ straat? 

Antwoord:  

Dit is afhankelijk van de uitwerking van het compact centrum scenario en de 

invulling van de kanslocaties. 

 

Als het College dit extra kantoor gebouw niet wil toestaan, wil Sinke dan nog bouwen in 

KJ straat? 

Antwoord:  

De gemeente is met Sinke in gesprek over de realisatie van de CWI locatie. 

 

Kan het college de grondruil met Sinke ongedaan maken en wat zijn de financiële 

konsekwenties? 



Antwoord:  

Dit kan. Hierbij heeft de gemeente Sinke nodig. De financiële consequenties zijn 

op voorhand niet duidelijk. Als de gemeente wenst te stoppen, veroorzaakt zij 

contractbreuk. 

 

Poiesz had in 2012 een goedgekeurd bouwplan aan de Deel voor een supermarkt van 

2100 m2, heeft het College nog steeds 2100 m2 voor Poiesz beschikbaar en zo ja waar? 

Antwoord:  

Provast had een goedgekeurde omgevingsvergunning. Provast had een 

huurovereenkomst met Poiesz. Op dit moment heeft de gemeente geen 

afspraken met Poiesz. 

 

College zegt dat ontw Stadshart op 4 miljoen negatief mogen uitkomen, dat betekent 

ongeveer tussen 6 en 8 miljoen grondverkoop op de kanslokaties. 

Om hoeveel m2 gaat het dan nu nog tov van de 10.200 m2 eerder.  

Antwoord:  

De benodigde opbrengst om niet onder de € 4 miljoen (negatief) resultaat uit te 

komen is afhankelijk welke kosten gemaakt worden (in de openbare ruimte). 

Bijvoorbeeld: als er € 9 miljoen kosten gemaakt worden, is € 6 miljoen 

opbrengst nodig.  

Naast opbrengsten kunnen er kunnen bijdragen / subsidies toegekend worden. 

 

Excl. de 30% grondbezit sloop lokatie flats. 

Antwoord:  

De eigendomsverhouding gemeente – Mercatus is 70%/30%.  

 

Is er wel eens over gesproken met Sinke, om deze op de huidige lokatie nieuwbouw te 

laten realiseren? 

Antwoord:  

hier is geen overeenkomst over gemaakt.  

 

Rotonde KJ straat 

Verschuiven om niet in andere BP plannen te komen levert maar 40 cm winst op, klopt 

dit? En wat levert dit op voor erfontsluiting van Espelerlaan 1 en Zeeasterstraat 2? 

Antwoord:  

De 40 cm is ons niet bekend. Er volgt nog een gesprek met de bewoners over de 

definitieve invulling van de rotonde en hun zorg om ontsluiting.  

 

Draaicirkel Rotonde verkleinen,wat betekent dit dan voor OV vervoer en vrachtverkeer? 

Antwoord:  

De rotonde wordt zo ingericht dat alle verkeersmodaliteiten gebruiken kunnen 

maken van de rotonde conform de inrichtingsvereisten die daarvoor gelden. 

 

Grondruil sloop flats, 70% is van Mercatus en 30% van de Gemeente. 

Vraag: hoeveel wil Mercatus hiervan bebouwen en over hoeveel m2 kan de Gemeente 

dan beschikken? 

Antwoord:  

Conform de verdeling wordt er gebruikt.  

 

Kanslocatie no 1 betreft het pand van de Rabo bank, met een parkeerkelder daaronder 

en een aantal P plaatsen in de nabije omgeving. 

Vraag welke kansen ziet het College voor dit te koop staande pand en voor welk type 

winkel? 

Antwoord:  

Conform bestemmingspolan is er dienstverlening mogelijk. Rabobank blijft zelf 

de hele begane grond gebruiken. De 1e en 2e verdieping wenst zij te 

verhuren/verkopen. 



 

Komen er woningen bovenop de huidige plek van de Jumbo? 

Antwoord:  

Dit is mogelijk. Een hoger gebouw is op de plek van de Jumbo e.a. wenselijk.  

 

Supermarkt moet heden ten dage 1500 m2 bedragen, is dit bruto of netto 

vloeroppervlakte? 

Antwoord:  

1.500 m2 BVO, 1.200 m2 WVO 
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