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Mtaal Vogelenzang

Geachte leden van de gemeenteraad,

ln de raadsvergadering van 17 september 2020 informeerden wij u over het project Vitaal
Vogelenzang en heeft u als raad een aantal besluiten genomen. Na uw besluit heeft het college het
projectplan voor de volgende fase vastgesteld en is met de werkzaamheden gestart. lnmiddels heeft
zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan waarvan we u graag op de hoogte stellen.

Door de projectorganisatie is opdracht gegeven aan bureau Tauw voor het doen van
onderzoek naar de effecten als gevolg van stikstofdepositie
De ontwikkeling kan immers alleen doorgang vinden wanneer deze niet strijdig is met de Wet
natuurbescherming (Wnb). Op basis van het Ruimtelijk Programma van Eisen VitaalVogelenzang,
waarin wordt uitgegaan van het realiserenvanT2 woningen en de aanleg van een
sportaccommodatie, is een stikstofberekening uitgevoerd in Aerius 2020 en zijn de locaties waar
sprake is van een toename van de stikstofdepositie in beeld gebracht.

Uit de effectbeoordeling blijkt dat significante effecten als gevolg van de beoogde
ontwikkeling niet overal zijn uitgesloten
Een passende beoordeling is noodzakelijk om vast te stellen of de beoogde ontwikkeling het behalen
van de instandhoudingsdoelen van het gebied daadwerkelijk in gevaar brengt.
Een permanente depositie op overbelast gebied -hoe klein ook- is moeilijk te verantwoorden. Een
van de opties is om bij de passende beoordeling dan ffsiek te gaan kijken of de situatie (qua

vegetatie/kwaliteit) is zoals is beschreven, maar dat is erg arbeidsintensief. Er zijn vervolgens twee
alternatieven: salderen of mitigeren. Mitigeren wordt waarschijnlijk moeilijk vanwege het al

aanwezige beheer van het gebied, maar daarover zou met bevoegd gezag (Amsterdamse

Waterleiding Duinen) gesproken kunnen worden. Extern salderen en/of verleasen is mogelijk ook
een optie. Deze optie van extern salderen is nader ondezocht door Tauw, waarbij enerzijds is
gekeken naar de haalbaarheid van extern salderen en de mogelijke kosten daarvan (bij benadering).

;: l. i.r'r ;\:i r ;; .: r. a r. o v E R v E E il a I R D E N H O U I I E N N E I R O E K V O O É t E N Z A N O



,l

-z-

De conclusie van dit ondezoek is dat extern salderen mogelijk is en dat de kosten voor het extern

salderen van stikstof passen binnen de projectbegroting van Vitaal Vogelenzang.

Doordat het risico daarmee vooraf gekend is, kan de kwestie beheersbaar gemaakt worden door in

de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling dit als risico te benoemen en als uitgangspunt op te

nemen dat het extern salderen een gezamenlijke opgave/verplichting wordt van de ontwikkelaar en

de gemeente.

Het cottege heeft bestoten in te stemmen met het voorstel tot het benoemen van het risico van extern

salderen in de uitvraag aan de ontwikkelaar en dit tot een verantwoordeliikheid/

inspanningsverplichting van gemeente en ontwikkelaar samen te maken.

In het projectplan is beschreven op welke wijze de aanbesteding van de gebiedsontwikkeling

vorm zal krijgen
Er werd ook een planning gedeeld. ln afwachting van de uitkomsten van het stikstofonderzoek is de

start van de aanbesteding aangehouden. Het project Vitaal Vogelenzang loopt hierdoor vertraging

op.

Voorstel is om -nu de risico's ten aanzien van de stikstofproblematiek duidelijk zijn- de aanbesteding

zo snel mogelijk te starten en in de aanbestedingsstukken de verplichting om gezamenlijk (gemeente

en marktpartij) het extern salderen van de stikstofdepositie op te pakken.

Het saldo van de grondexploitatie is verbeterd ten opzichte van september 2020

Dit is een gevolg van het actualiseren van de projectbegroting/concept grondexploitatie - zoals die

door de gemeenteraad in september 2020 is vastgesteld, en inmiddels conform de BBV voorschriften

administratief verwerkt en geactualiseerd is naar prijspeil ianuari 2021.

Naar aanleiding van bovenstaande is de planning als volgt

activiteit start gereed

a Selectiefase aanbesteding 16 augustus 2021 27 seplember 202'l

a Gunningsfase aanbesteding 5 oktober 2021 23 december 2021

a Contracteren en besluitvorming 5 januari2021 15 januari 2022

a Samenwerking marktpartij vanaf februari 2022 ntb

a Verbouwing I KC Paradijsvogel oktober 2021 okVnov 2021

Met vriendelijke groet,

en wethouders van Bloemendaal,
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