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Kennisnemen van 
De inhoud van deze raadsinformatiebrief en geheimhouden tot donderdag 23 december 2021 
 
   
 
Inleiding 
In de eerdere RaadsInformatieBrief (RIB) met nummer Z/21/012828/D/21/027094 bent u geinformeerd over de selectie 
voor het perceel Mijzijde 76A te Kamerik. Inmiddels zijn de plannen ingediend en hebben de ontwikkelaars deze plannen 
ook gepresenteerd. Het College heeft op 30 november ingestemd met het, door de jury, gekozen plan van Bebouw 
Midreth. Het plan omvat 10 starterswoningen met een prijscategorie tot € 225.000,-, vijf woningen tot € 325.000,- en vijf 
duurdere woningen. De jury was unaniem dat dit het beste plan was. Met name door: 
- De architectonische uitstraling is aantrekkelijk en hoogwaardig, eigentijds maar ook ambachtelijk met aandacht voor 
detail en materiaal 
- Het parkeren is compact en adequaat opgelost en deels overbouwd 
- Er is veel ruimte voor bergingen en het stallen van fietsen en scootmobielen 
- Het realiseren van een inpandige ontsluiting in plaats van een galerij draagt positief bij aan de architectonische kwaliteit. 
- De duurdere appartementen zijn ook aantrekkelijk voor onder andere senioren.  
 
Het College heeft op 21 december ingestemd met de ontwikkelovereenkomst. Deze wordt op 22 december door beide 
partijen getekend. Hiermee is door beide partijen bevestigd dat zij het plan verder gaan uitwerken.  
 
De verkoop zal in het eerste half jaar van 2022 gaan plaatsvinden. Met Bebouw zal ook een informatieavond (online of 
fysiek) worden georganiseerd zodat alle belangstellenden en belanghebbenden de plannen kunnen bekijken.  
 
   
 
Kernboodschap 
De selectie is geslaagd en er is een goed plan uitgekomen met een goede mix van goedkope, betaalbare en dure koop 
aan appartementen. Het plan voldoet aan de, door u, vastgestelde woonvisie van de gemeente Woerden.  
 
   
 



Financiën 
Het plan past binnen de door de raad vastgestelde grondexploitatie "Scholenlocaties Kamerik" 
 
   
 
Vervolg 
Na het tekenen van de ontwikkelovereenkomst wordt het plan verder uitgewerkt in een  Voorlopig Ontwerp, een Definitief 
Ontwerp. Daarna zal er een kooprealisatieovereenkomst worden getekend en een omgevingsvergunning worden 
ingediend. De verkoop zal in de eerste helft van 2022 plaatsvinden. De start van de bouw zal eind 2022 zijn.  
Ondertussen zullen we de selectie van Overstek 1 gaan opstarten.  
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