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Aanleiding
Wij hebben vandaag besloten om, vooruitlopend op het beschikbaar komen van de gymzaal in de 
directe nabijheid, te starten met de ontwikkeling van woningbouw op de locatie van het schoolgebouw 
aan de Von Suppéstraat in Drunen. Voor de verkoop van de gronden van de vier commerciële 
woningen wijken we daarbij af van het grondbeleid. Met deze brief informeren wij u hierover.

Informatie  
Op 17 september jl. zijn het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor de Von Suppéstraat in 
Drunen door de raad vastgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk. Dit betekent dat 
het huidige bestemmingsplan de bouw van de beoogde 36 nieuwbouwwoningen mogelijk maakt. De 
gymzaal is echter nog in gebruik, waardoor dit deel van de locatie (twaalf woningen) nog niet kan 
worden ontwikkeld. Gelet hierop hebben wij besloten om alvast te starten met de ontwikkeling van de 
schoollocatie. 

De schoollocatie biedt ruimte aan twintig patiowoningen voor Stichting Woonveste in het sociale 
segment en vier commerciële rijwoningen. De grondprijs voor de sociale woningbouw stelt de raad 
jaarlijks vast. Voor commerciële woningbouw schrijft het grondbeleid voor om in het kader van 
grondexploitaties minimaal twee of meer projectontwikkelaars te benaderen. Enkel in bijzondere 
gevallen mogen wij daarvan afwijken en in die gevallen informeren wij u.

Wij hebben besloten om voor de verkoop van de gronden voor de vier commerciële rijwoningen op de 
schoollocatie aan te sluiten bij het selectie- of aanbestedingsproces van Stichting Woonveste. Zo 
willen we ervoor proberen te zorgen dat dezelfde bouwende partij de woningen kan ontwikkelen en er 
een gelijke architectonische uitstraling ontstaat. Dit betekent dan dat de partij die door Stichting 
Woonveste wordt geselecteerd een bod kan doen op de gronden voor deze vier woningen. Hiervoor 
zullen we deze gronden vooraf laten taxeren. Door vast te houden aan deze getaxeerde waarde, 
wordt voorkomen dat een te lage prijs wordt ontvangen. Als de getaxeerde waarde niet wordt geboden 
door de ontwikkelende partij, zullen wij alsnog verschillende partijen benaderen voor de verkoop van 
de grond. 

Ons besluit houdt een afwijking in van het gemeentelijk grondbeleid en dat is de reden dat we u 
hierover informeren.


