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Beantwoording van de vragen 
Beantwoording schriftelijke vragen Inwonersbelangen – Onbegrijpelijke en langdurige procedure Amaliahof 
Harmelen  
 
Inleiding  
Al zeven jaar is de gemeente bezig om het gebied wat nu Amaliahof heet samen met diverse partners te ontwikkelen. Het 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een initiatief van een aantal senioren. GroenWest, Kind en Co, 
aannemersbedrijf Kwakkenbos en de gemeente presteren het om dit al lang lopende proces steeds weer te vertragen. 
Afspraken die ongedaan gemaakt worden, getouwtrek over de financiën, over grondposities, bouwvolume en 
bouwplekken en de onophoudelijke eisen van de mensen op de Eikenlaan. En nu de laatste ontwikkeling die betrokkenen 
te horen kregen: ‘We schuiven alles nog eens 75 cm op en laten gewoon de stoep verdwijnen aan de noordkant van de 
Willem-Alexanderlaan.’ 
Inwonersbelangen kreeg n.a.v. vragen in de gemeenteraad bij de Jaarbrief Wonen in december het signaal van 
wethouder De Weger dat alles rond was en de contracten getekend konden worden. Het is nu eind april en inmiddels zijn 
mensen afgehaakt vanwege overlijden of door het zeer lange proces. 
 
Inwonersbelangen heeft daarom de volgende vragen:  
 
Vraag 1  
Waarom is de gemeente niet in staat om in zeven jaar tijd een dergelijk project van de grond te krijgen?  
 
Antwoord 1  
De relatief lange looptijd is vanwege vertragingen helaas een gegeven. Wij herkennen ons echter niet in het beeld dat het 
project niet van de grond komt.  
Het project is gestart in 2016 en loopt momenteel vijf jaar. Het plan bestond aanvankelijk uit de voormalig zwembadlocatie 
op de Willem Alexanderlaan 6 waarvoor met de fa. Kwakkenbos een overeenkomst was gesloten. Kort daarna is het 
exploitatiegebied uitgebreid met de CPO Amaliahof op de Willem Alexanderlaan 2. Naar aanleiding van de motie 
‘Woningbouw Harmelen’ uit mei 2017 zijn Nijntje Pluis op de Willem Alexanderlaan 4 en later de beoogde locatie voor het 
kinderdagverblijf op de Groenendaal 1 in het plan betrokken. Fa. Kwakkenbos en CPO Amaliahof waren bereid hun 
plannen aan te passen waarna in april 2019 een intentie overeenkomst is gesloten tussen alle partijen waaronder ook 
tennisvereniging Triaq. De planning van het gehele plan is hierdoor afhankelijk geworden van de verhuizing van Nijntje 
Pluis. In 2020 heeft één van de betrokken partijen een heroriëntatie verricht op de uitgangpunten, het plan en de 
exploitatie omdat zijn businesscase niet meer haalbaar bleek. Eind 2020 is na heronderhandeling op alle hoofdpunten 
overeenstemming bereikt tussen partijen. Momenteel wordt gewerkt aan zes contracten die op het zelfde moment tussen 



partijen gesloten moeten worden.  
Achteraf kan worden vastgesteld dat de motie uit 2017 en de heroriëntatie uit 2020 voor aanzienlijke vertraging hebben 
gezorgd. Hier tegenover staat een stedenbouwkundig en volkshuisvestelijk beter plan op de Willem Alexanderlaan 
waarbij ook sportief gezien winst wordt behaald door de aanleg van een beweegpark en verduurzaming van het clubhuis 
van Triaq op de Groenendaal.  
 
Vraag 2  
Wat waren de uitgangspunten bij de start van het project en wat is daarvan over gebleven?  
 
Antwoord 2  
2016:    fa. Kwakkenbos 9 geschakelde woningen en CPO Amaliahof 7 vrijstaande woningen  
2017:    motie ‘Woningbouw Harmelen’ waardoor Nijntje Pluis op de Willem Alexanderlaan 4 en later de beoogde locatie 
voor het kinderdagverblijf op de Groenendaal 1 in het plan zijn betrokken  
2019:    fa. Kwakkenbos 9 geschakelde woningen, CPO Amaliahof CPO 6 vrijstaande woningen en GroenWest 20-24 
woningen  
2020:    fa. Kwakkenbos 11 geschakelde woningen, CPO Amaliahof CPO 6 vrijstaande woningen en GroenWest 25 
woningen  
 
Door deze aanpassingen nam het woningaantal op de Willem Alexanderlaan toe met 26 stuks naar 42, waarvan 21 in het 
segment sociaal. Daarnaast is op de Groenendaal een nieuw beweegpark in de plannen opgenomen, verhuist Nijntje 
Pluis naar nieuwbouw en wordt het clubhuis van Triaq verduurzaamd.  
 
Vraag 3  
Wat is er in die jaren veranderd en hoeveel variaties zijn de revue gepasseerd?  
 
Antwoord 3  
Naast een toename van het aantal woningen van 16 woningen naar 42 is de verkaveling ook twee maal aangepast. Deze 
verkaveling wordt via een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en vervolgens naar een uitvoeringsontwerp 
gebracht. CPO Amaliahof, fa. Kwakkenbos en GroenWest zijn betrokken bij dit ontwerptraject.  
 
Vraag 4  
Waren of zijn er juridische stappen nodig om onrechtmatig gebruik van grond aan te kaarten?  
 
Antwoord 4  
Er zijn juridische stappen gezet om het gebruik van gemeentegrond door derden aan de orde te stellen.  
 
Vraag 5  
Klopt het dat er ten bate van een drainage alles 75 cm opschuift en daardoor de stoep aan de noordkant van de Willem-
Alexanderlaan zal wegvallen?  
 
Antwoord 5  
Nee, dat is niet juist. De stoep aan de noordkant van de Willem Alexanderlaan wordt over een bepaalde lengte 
opgeheven ten gunste van groen waardoor het plan meer klimaat adaptief wordt en de woningen die met hun rug naar de 
Willem Alexanderlaan liggen beter kunnen worden ingepast. Dit element is rond de zomer van 2020 in de plannen 
opgenomen. De ‘75 cm’ voor de drainage is na de jaarwisseling 2021 opgenomen in het plan en heeft geen 
consequenties voor de stoep of voor de woningontwerpen of perceeloppervlakten van de CPO Amaliahof en de fa. 
Kwakkenbos. De functie van de stoep wordt overigens overgenomen door de centrale straat in het nieuwe plan.  
 
Vraag 6  
Is er nog een gezonde exploitatie van dit plan mogelijk gezien de op elkaar volgende wijzigingen?  
 
Antwoord 6  
De grondexploitatie sluit met een batig saldo. In het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2021 is meer informatie 
over de grondexploitatie opgenomen.  
 
Vraag 7  
Hoe groot is het uithoudingsvermogen van de deelnemers van het CPO?  
 
Antwoord 7  
CPO Amaliahof is met 6 woningen samen met vijf andere initiatiefnemers onderdeel van een groter plan. Het is uitermate 
teleurstellend voor het CPO dat de omstandigheden die voor vertraging zorgen buiten hun beïnvloedingssfeer liggen 
terwijl zij wel geconfronteerd worden met de consequenties. Zij geven desgevraagd aan dat “de grenzen van het 
uithoudingsvermogen van de leden van de CPO boven normaal worden opgezocht door de gemeente Woerden waardoor 
de rek er inmiddels behoorlijk uit is”. Wij merken hierbij op dat de gemeente als contractpartner van de CPO door haar 



wordt aangesproken maar dat de snelheid van het project een verantwoordelijkheid van alle partijen is.  
 
Vraag 8  
Als het plan sneuvelt, wat gaat dat de gemeente dan kosten?  
 
Antwoord 8  
Als het huidige plan sneuvelt is het saldo van de grondexploitatie afhankelijk van het alternatieve plan. Grofweg kan 
gesteld dat een alternatief plan met sociale huur een minder gunstig saldo oplevert voor de grondexploitatie en een 
alternatief zonder sociale huur een gunstiger saldo. Op dit moment is er geen alternatief woningbouwplan. Een plan 
waarbij Nijntje Pluis op de Willem Alexanderlaan 4 wordt gehandhaafd verdient niet onze voorkeur onder andere omdat 
het minder woningen omvat.  
 
Vraag 9  
Of zijn de, inmiddels derde, wethouder en de projectleider nog in staat om dit project tot een positief einde te brengen?  
 
Antwoord 9  
Jazeker. We benadrukken dat het een gezamenlijke opgave betreft van zes partijen waarbij elke partij vanwege de 
onderlinge afhankelijkheid in meer of mindere mate bepalend is voor de haalbaarheid.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
Bijlagen 
Vragen reglement van orde: D/21/018290 



 
 
Schriftelijke vragen – Onbegrijpelijke en langdurige procedure Amaliahof Harmelen 
 
Inleiding 
Al zeven jaar is de gemeente bezig om het gebied wat nu Amaliahof heet samen met diverse partners te 
ontwikkelen. Het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) is een initiatief van een aantal senioren. 
GroenWest, Kind en Co, aannemersbedrijf Kwakkenbos en de gemeente presteren het om dit al lang 
lopende proces steeds weer te vertragen. 
Afspraken die ongedaan gemaakt worden, getouwtrek over de financiën, over grondposities, bouwvolume 
en bouwplekken en de onophoudelijke eisen van de mensen op de Eikenlaan. En nu de laatste ontwikkeling 
die betrokkenen te horen kregen: ‘We schuiven alles nog eens 75 cm op en laten gewoon de stoep 
verdwijnen aan de noordkant van de Willem-Alexanderlaan.’ 
Inwonersbelangen kreeg n.a.v. vragen in de gemeenteraad bij de Jaarbrief Wonen in december het signaal 
van wethouder De Weger dat alles rond was en de contracten getekend konden worden. Het is nu eind 
april en inmiddels zijn mensen afgehaakt vanwege overlijden of door het zeer lange proces. 
 
Inwonersbelangen heeft daarom de volgende vragen: 

1. Waarom is de gemeente niet in staat om in zeven jaar tijd een dergelijk project van de grond te 
krijgen? 

2. Wat waren de uitgangspunten bij de start van het project en wat is daarvan over gebleven? 
3. Wat is er in die jaren veranderd en hoeveel variaties zijn de revue gepasseerd? 
4. Waren of zijn er juridische stappen nodig om onrechtmatig gebruik van grond aan te kaarten? 
5. Klopt het dat er ten bate van een drainage alles 75 cm opschuift en daardoor de stoep aan de 

noordkant van de Willem-Alexanderlaan zal wegvallen? 
6. Is er nog een gezonde exploitatie van dit plan mogelijk gezien de op elkaar volgende wijzigingen? 
7. Hoe groot is het uithoudingsvermogen van de deelnemers van het CPO? 
8. Als het plan sneuvelt, wat gaat dat de gemeente dan kosten? 
9. Of zijn de, inmiddels derde, wethouder en de projectleider nog in staat om dit project tot een 

positief einde te brengen? 
 
Inwonersbelangen 
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