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Geachte mevrouw Faas en heer Slewe,

Op 14 april 2020 heeft u vragen gesteld over benaderde ontwikkelaars voor spoedhuisvesting.
In deze brief leest u onze antwoorden.

Vraag 1

Welke ontwikkelaars zijn benaderd en welke locaties zijn hierbij onderzocht?

Het raadsvoorstel van 13 mei geeft antwoord op uw vraag
In de periode tussen 12 maart en eind april is er concreet gesproken met de volgende drie
ontwikkelaars:
¡ Tetterodehal: De eigenaar van de sporthal heeft interesse getoond om een deel van de grond naast

de sporthal beschikbaar te stellen. Het gaat om de plaats van de padelbanen. Er ligt een aanbod

van de ontwikkelaar om tijdelijke woningen te bouwen waarbij de gemeente bijdraagt in de derving
van de inkomsten van de padelbanen. Het college is van mening dat dit niet de meest geschikte

locatie en oplossing is voor de huisvesting van statushouders.
r Voormalioe terrein van Gatsonides/Tetterodeweo (nabii station Overveen): De eigenaar van deze

locatie heeft een voorstel ingediend. Het college heeft aangegeven dat dit voorstel onvoldoende is.

Ook hier is het college van mening dat dit niet de meest geschikte locatie en oplossing is voor de

huisvesting van statushouders. Daarnaast kan de nabijheid van het spoor, volgens de GGD,

mogelijk een probleem vormen op deze locatie.
. Cgþfispen: Met deze ontwikkelaar is gesproken over de mogelijkheden voor het ontwikkelen van

tijdelijke woningen op de locatie Reinwaterpark. Voor deze locatie loopt een civielrechtelijke
procedure.

Naast deze drie bovenstaande ontwikkelaars is er ook contact geweest met ontwikkelaars die te
kennen hebben gegeven niet genoemd te willen worden. Deze ontwikkelaars hebben met name

meegedacht aan oplossingen die door het college al waren onderzocht, zoals bijvoorbeeld Oldenhove of
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Dennenheuvel. Uit de gesprekken met deze ontwikkelaars zijn geen concrete opties naar voren
gekomen.
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