
OVERDRACHTSDOSSIER

Onderwerp:  
Veerpromenade en PC Hooftlaan

Doelstelling:
Afronding grondexploitatie Centrum

Inhoud:
Als onderdeel van de grondexploitatie Centrum is van oudsher aan de Veerpromenade 
nieuwbouw voorzien. De gemeente heeft getracht de locatie te ontwikkelen ten 
behoeve van een Kennismarkt binnen de oorspronkelijke ruimtelijke kaders maar dit 
heeft niet geleid tot resultaat. Vervolgens heeft een herbezinning plaatsgevonden op 
de locatie en is besloten het bouwvolume in lijn te brengen met de overige bebouwing 
aan het marktplein, door uitbreiding van het woonprogramma. Dit is in lijn met de 
Groeiagenda Drechtsteden, die inzet op optimale benutting van beschikbare ruimte om 
te voorzien in de woningbehoefte en om onze voorzieningen in stand te houden.  Het 
streven is daarbij gericht op een gebouw dat architectonisch en qua duurzaamheid 
onderscheidend is. In november 2021 heeft de raad met de stedenbouwkundige 
kaders ingestemd. 

Gelijktijdig met de Veerpromenade vindt een ontwikkeling plaats aan de PC Hooftlaan, 
die volledig worden gericht op starters. Deze ontwikkeling maakte van oorsprong geen 
deel uit van de grondexploitatie Centrum, maar ook hiervoor geldt dat in het kader van 
de Groeiagenda dit een wenselijke ontwikkeling is. De raad heeft in mei 2021 
ingestemd met de stedenbouwkundige kaders. 

Team voor behandeling dossier:
GROV

Bestuurlijk opdrachtgever: Arno Janssen
Ambtelijk opdrachtgever: Tobias de Graaff
Ambtelijk opdrachtnemer: Werner van den Bosch

Planning / actietermijn:
Voor beide projecten geldt dat het ontwerp bestemmingsplan vóór de aangekondigde 
invoeringsdatum van de Omgevingswet (1-7-2022) ter visie wordt gelegd. Voor de 
Veerpromenade is de planning juni 2022. PC Hooftlaan zit ruim daarvoor. 
Besluitvorming in de raad over het bestemmingsplan wordt voorzien in het derde 
kwartaal 2023; de PC Hooftlaan mogelijk eerder. 

Start bouw van de Veerpromenade wordt voorzien niet eerder dan eind 2023. De PC 
Hooftlaan op zijn vroegst eerste kwartaal 2023. 

Randvoorwaarden:
Het project PC Hooftlaan is exclusief gericht op woonstarters. Voor de eerste kopers 
geldt o.a. een leeftijdsgrens (tot 35 jaar). Omdat deze groep onder de huidige 
marktomstandigheden onvoldoende in de gelegenheid is een kwalitatieve keuze te 
maken, stelt de gemeente voorwaarden aan onder meer de minimale oppervlakte van 
de woningen en de uitstraling van de gevel.  
Bij het project Veerpromenade zal 1/3e van de woningen worden bestemd voor 
starters. Dit project kent ook commercieel/maatschappelijke ruimten in de plint.  
Voor beide projecten geldt dat het ontwerp bestemmingsplan vóór de aangekondigde 
invoeringsdatum van de Omgevingswet (1-7-2022) ter visie wordt gelegd. 



Bouwrijp maken van de PC Hooftlaan kan aanvangen zodra een nieuwe ontsluiting is 
gerealiseerd ten behoeve van de Elimkerk. De Veerpromenade is bouwrijp. 

Regio relatie:
Niet van toepassing

Betrokken teams:
VVTH

Relevante financiële informatie:
De in de vigerende grondexploitatie opgenomen grondwaarde voor de Veerpromenade 
bedraagt ca. € 930.000. De verwachting is dat door een uitbreiding van het 
woonprogramma en ondanks de hoge ambities op het gebied van architectuur en 
duurzaamheid een saldo-neuraal resultaat kan worden gerealiseerd. 
Voor het project PC Hooftlaan 180 is in de vigerende grondexploitatie geen 
grondwaarde opgenomen, omdat de bestemming nog niet gevestigd is. Het resultaat is  
mede afhankelijk van de investeringen die moeten worden gedaan om de 
naastgelegen kerk op alternatieve wijze te ontsluiten en de locatie bouwrijp te maken. 
De kosten hiervan zijn momenteel nog niet volledig in beeld. Wel is de verwachting, 
dat het project een positief resultaat zal hebben.

Herziening van beide projecten zal plaatsvinden na vaststelling van de nieuwe 
planologische kaders. 

Risico's of mogelijke risico's:
(Woning)bouwprojecten worden altijd omgeven door risico's. Tegenvallers kunnen 
ontstaan door o.a. een succesvolle beroepsprocedure, het wegvallen van vraag vanuit 
de markt, sterk stijgende bouwkosten en onverwachte gebeurtenissen in het kader van 
het bouwrijp maken. 
Bij het project Veerpromenade is sprake van weerstand bij de omwonenden.


