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Kennisnemen van 
De inhoud van deze raadsinformatiebrief waarin wordt aangegeven dat we de mogelijkheid  onderzoeken om de Rode 
Contour te verleggen ter hoogte van Kamerik Noord-Oost 3, ten behoeve van het realiseren van 50 woningen.  
  
 
   
 
Inleiding 
Eind 2021 heeft het Dorpsplatform ons gevraagd om op Overstek 1 starterswoningen in Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) te realiseren. Om diverse redenen is hier geen medewerking aan verleend. Wel is er door de 
raad op 6 juli 2022 een motie aangenomen waarin het volgende is gevraagd: "Samen met het Dorpsplatform te zoeken 
naar een locatie binnen Kamerik voor het realiseren van het CPO-project en de raad te informeren over de voortgang". 
Het Dorpsplatform heeft gevraagd of Mijzijde 88a daarvoor een geschikte locatie is. We hebben hier naar gekeken. Om 
het CPO-project hier mogelijk te maken moet ook hier de Rode Contour worden verlegd. Zo kunnen we hier meer 
woningen (inclusief parkeerplaatsen) kwijt dan nu het geval is. Het aantal uit te breiden woningen zal na het verleggen 
van de rode contouren op de Mijzijde 88a desondanks beperkt zijn. De ontsluiting van het terrein is niet optimaal. De 
entree is erg smal, en ook kan men deze woningen hier niet goed landschappelijk inpassen. Daarbij is het ontwerp 
bestemmingsplan voor Mijzijde 88a op dit moment nagenoeg gereed en kan het eerste kwartaal 2023 ter inzage gelegd 
worden. De verwachting is dat we de kavel eind 2023 kunnen verkopen. Een uitbreiding voor een CPO - project betekent 
dat we de bestemmingsplanprocedure helemaal weer opnieuw moeten doen. Dat levert een vertraging op van minimaal 
anderhalf jaar. Daarbij hebben we richting omwonenden ook gecommunniceerd dat er nu maximaal 6 woningen kunnen 
komen.   
 
Op 10 maart 2022 is de Omgevingsvisie van de provincie vastgesteld en op 1 april 2022 is deze in werking getreden. 
Voor kleine kernen zoals Kamerik is daar een mogelijkheid opgenomen om de Rode Contour éénmalig uit te breiden tot 
maximaal 50 woningen ten behoeve van de vitaliteit . Er dient dan een bestemmingsplan te worden opgesteld waarin 
gemotiveerd wordt waarom er éénmalig gebruik gemaakt wordt van deze regeling uit de Omgevingsvisie van de 
provincie.  
 
De regeling van de provincie kan slechts éénmalig worden ingezet per dorpskern. In onze strategische woningbouwvisie 
(vastgesteld oktober 2022) is de locatie Kamerik Noord-Oost 3 opgenomen met 60 woningen. Kamerik Noord-Oost 3 is 
daarmee een logische locatie om te onderzoeken of we de regeling uit de omgevingsvisie hiervoor kunnen gebruiken. 
Daarmee wordt tevens de benodigde nieuwbouw voor de komende jaren gegarandeerd voor Kamerik.  
 



  
 
   
 
Kernboodschap 
Door het verleggen van de Rode Contour bij Kamerik Noord-Oost 3 kunnen er op termijn in Kamerik 50 woningen worden 
gebouwd en komen we tegemoet aan de motie "Geef starterswoningen de ruimte in Kamerik".  
  
 
   
 
Financiën 
De verkenningsstudie wordt gefinancierd uit “Kostenverhaal Algemeen”.  
 
  
 
   
 
Vervolg 
Na publicatie van de deze RIB zal dit ook worden teruggekoppeld aan het Dorpsplatform. Het verleggen van de Rode 
Contour is een nieuw project en maakt dus geen onderdeel uit van de grondexploitatie Kamerik Schoollocaties. In 
afwachting van het onderzoek naar de mogelijkheden bij de Schulenburch is de verwachting dat het project zal worden 
gestart in 2024. We kunnen hiermee tegemoetkomen aan de opgave uit het Collegewerkprogramma 6.2.1.1.    
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