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Aan de Raad, 

Het inrichtingsplan voor Buiten de Veste fase 2 is gereed. Op 15 juni 2017 is er een inloopavond voor de 
directe omgeving gehouden over het concept-inrichtingsplan. De reacties waren overwegend positief. 

Eind 2016 speelden er diverse zaken in het plangebied van Buiten de Veste. Er was een geschil met het 
waterschap over de bebouwingsmogelijkheden langs de waterkering (Oosthavendijk), een dringende 
opgave om in huisvesting voor statushouders te voorzien, vraag naar levensloopbestendige woningen en 
dit alles moest plaatsvinden in het strak geregisseerde bestemmingsplan Buiten de Veste2. Voldoende 
reden om de oorspronkelijke inrichting onder de loep te nemen. Dit resulteerde in het volgende 
inrichtingsplan: 
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De uitgangspunten:: 



de Oosthavendijk wordt (deels) vrijgehouden van bebouwing in verband met de waterkerende 
functie. Dit verlies aan uitgeefbare m2 biedt de kans om de nieuwe groenzone als promenade in 
te richten. Dit levert ruimtelijke kwaliteit voor nu en later; 
gasloos bouwen, hiervoor is zoveel mogelijk woningbouw oost-west georiënteerd ivm met 
zoncollectie. 
een standaardperceeldiepte van 25 m1 door de keuze van de breedtemaat flexibiliteit te hebben in de 
keuze voor vrijstaande, halfvrijstaande en rijwoningen. 
De interesse in Finchwoningen (kleine duurzame huurwoningen in communitiesetting I tiny houses) is 
groot. In bestuurlijk overleg is besloten om 20 woningen aan de reguliere voorraad toe te voegen. 
Voor de smalle bebouwbare strook tussen Bastion en Oosthavendijk is gekozen voor patio's en 
uitkijkend op het oostelijk landbouwgebied wordt ten noorden van brede school 't Podium een 
stadsboerderij gepland (appartementen in boerderijvorm); 
Voor de inrichting van de groene centrale zone in fase 2 wordt de ruimte geboden voor een 
buurtcultuurinitiatief 't Avontuur van Buiten de Veste; 
Voor het overige worden de hoofduitgangspunten uit het oorspronkelijke ontwerp gevolgd (de groene 
centrale as, de ecologische inrichting aan de oostzijde maar ook dezelfde woningaantallen en 
bebouwingshoogten,). 

Het vervolg: 
Om het gewijzigde ontwerp te kunnen realiseren moet het bestemmingsplan geactualiseerd worden. Om in de 
toekomst meer flexibel in te kunnen spelen op wijzigingen wordt gekozen voor een globaal en flexibel 
bestemmingsplan dat dezelfde rechtszekerheid als de nu het nu geldende gedetailleerde plan 

Voor de realisatie van fase 2 kunnen de deelplannen voorbereid worden binnen de ontwerpkaders. 
Daaruit zullen afspraken en uiteindelijk koopovereenkomsten gesloten worden. 

In de planning hieronder zijn de vervolgstappen en het geplande tijdpad opgesomd. 
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We hopen u hiermee een beeld geschetst te hebben van onze inspanningen in de afgelopen periode en 
de werkzaamheden naar de toekomst. Begin 2018 zult u een voorstel over de vaststelling van de 
actualisatie van het bestemmingsplan ontvangen. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

Belt, MBA de Jongh, RA 
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