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Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij informeren wij u over de laatste stand van zaken van het project Sportpark 

Toolenburg. 

Op 7 april 2011 heeft u het referentiekader Sportpark Tooienburg (Rb.2011.0004244) 

vastgesteld. Hierin is onder andere een bouwenvelop opgesteld, waarbij een ontwikkelaar de 

grond van de gemeente koopt, de woningen ontwerpt, deze bouwt en tenslotte verkoopt. De 

ontwikkelaar is hierbij verantwoordelijk voor de gehele ontwikkeling, inclusief het bouw- en 

woonrijpmaken. 

Gelet op de huidige marktomstandigheden en onze ambitie om de afzetkansen van de 

woningen van het naastgelegen Tudarpark verder te versterken, achten wij de 

bovengeschetste traditionele ontwikkelaanpak niet meer opportuun. Gekozen is om de 

ontwikkelstrategie te herzien en Sportpark Tooienburg te gaan ontwikkelen volgens de 

principes van (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Dit is in lijn met het 

Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2012-2015, waarin is besloten om voor het einde van 

2012 een zelfbouwlocatie aan te wijzen (Rb.2012.0051819). Het project Sportpark 

Tooienburg is hiervoor geschikt omdat de locatie aan de volgende randvoorwaarden voldoet: 

de grond is in eigendom van de gemeente; 

er is voldoende ruimte om een substantieel aantal kavels uit te geven; en 

er is op afzienbare termijn woningbouw mogelijk (na verplaatsing Pioniers, staat nu 

gepland in het 26 kwartaal 2014). 
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Het komende half jaar gebruiken we om strategie voor particulier opdrachtgeverschap in 

Sportpark Tooienburg verder uit te werken. Deze wijziging leidt ertoe dat de grondexploitatie 

van Sportpark Tooienburg wordt herzien per 01-07-2013. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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