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Overeenkomst Harmonieplein deelplan Zuidblok 
getekend 
Afgelopen periode is er overeenstemming bereikt met de ontwikkelaar Explorius en zijn deze afspraken vastgelegd 
in een overeenkomst.  De afspraken hebben betrekking op de ontwikkeling van het Zuidblok van de 
gebiedsontwikkeling Harmonieplein. Deze overeenkomst ligt helemaal in de lijn van het plan voor de 
gebiedsontwikkeling Harmonieplein dat de gemeenteraad in maart 2017 vaststelde. De overeenkomst is door het 
college van B&W vastgesteld en is vandaag ondertekend.  
 
In de overeenkomst is opgenomen dat de ontwikkelaar Explorius van de ontwikkeling van het Zuidblok het 
volgende aanbiedt: 
• een nul-op-de-meter pakket voor de 4 grondgebonden woningen; 
• een energieneutraal pakket voor de 9 koopappartementen;  
• nader onderzoek naar een energieneutraal gebouw met sociale woningen. 
 
Het is nu aan de kopers van de grondgebonden woningen en koopappartementen of zij de pakketten daadwerkelijk 
afnemen. Explorius geeft voorrang aan de kopers die interesse hebben in de duurzaamheidsmaatregelen. 
 
Bestemmingsplannen naar het college na de verkiezingen 
In het laatste bericht informeerden wij u er al over dat de onderzoeken langer duurden dan verwacht en dat de 
bestemmingsplannen voor het Zuidblok en het Kindcentrum 0-12 jaar klaar zijn, maar dat we nog de punten op de i 
aan het zetten zijn.  
 
De vertraging heeft ertoe geleid dat de besluitvorming over de bestemmingsplannen sowieso na de verkiezingen 
plaatsvindt. Voor de zorgvuldigheid is er nu voor gekozen om ook de bestemmingsplannen door het nieuwe college 
te laten behandelen, nu de verkiezingen zo dichtbij zijn. 
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Na de verkiezingen wordt eerst een extra klankbordgroep georganiseerd om de klankbordgroep -waar raadsleden 
kunnen toehoren- nogmaals te informeren over het proces en de bestemmingsplannen die in het college 
behandeld gaan worden en die daarna ter inzage gaan. 
 
In die klankbordgroep zal ook de beantwoording van de vragen uit de laatste klankbordgroep, zoals vragen over 
verzakkingen, de monumentale kastanjeboom, geluidsoverlast en geuroverlast ruimschoots aandacht krijgen. 
 
Uitwerking Noordblok 
Gemeenteraadsleden spraken zich in de raadsvergadering in maart 2017 positief uit over een gezondheidscentrum 
in het zogenaamde Noordblok van de gebiedsontwikkeling Harmonieplein. Daarom wordt momenteel hiervoor een 
taxatie uitgevoerd, die tot een voorstel aan de initiatiefnemer van het gezondheidscentrum kan leiden. Tegelijk 
wordt door de stedenbouwkundige getekend aan een Noordblok inclusief gezondheidscentrum en door de 
planeconoom hieraan gerekend. Zodra hierover meer duidelijk is, informeren wij u hierover. 
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