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Informatie voor de raad (voor kennisgeving)
In deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte van de opzet en de voorgenomen
start van de 'Right to Challenge' aanbesteding voor de kavel Helschriksel in 04.

Burgemeester en weth
de secretaris

Antoin Scholten

Raadsinformatiebrief

Samenvatting (Verplicht, maximaal een half A4)

In de besluitvormende raad van december 2017 heeft uw raad besloten tot een
herprogrammering van het woningbouwprogramma in het stedelijk centrum. Tevens heeft u
besloten ruimte te bieden aan burgers, ondernemers en partners om onder duidelijke
voorwaarden voor een aantal locaties met een ander, beter, slimmer en/of goedkoper plan te
komen (Right to Challenge).
Graag brengen wij u op de hoogte van de voorgenomen opzet van de Right to Challenge
aanbesteding voor de kavel Helschriksel in 04 en de projectopdracht die we daarvoor
hebben verleend.
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Onderbouwing

•
1.

Algemene toelichting
Wat is de kernopgave (Wat wordt voorgelegd aan de raad?)

Graag brengen wij u op de hoogte van de opzet en de voorgenomen start van de 'Right to
Challenge' aanbesteding voor de kavel Helschriksel in 04.

2.

Waarom? (Wat is het doel van de raadsinformatiebrief?)

De kavel Helschriksel valt binnen de ontwikkeling van 04 in Venlo. Het is een kavel van
ongeveer 800 m2 waar woningbouw en lichte detailhandel en/of kleinschalige bedrijvigheid
zijn voorzien. De kavel is in 2011 gegund aan Bouwontwikkeling Jongen B.V. die hier een
24-tal appartementen wilde realiseren. Jongen is er niet in geslaagd om voldoende kopers
voor de appartementen te vinden en heeft de kavel weer teruggegeven aan de gemeente.
Hiermee is de kavel 'vrij' gekomen en staat het de gemeente vrij om de kavel weer
opnieuw in de markt te zetten.
In het raadsbesluit (2017-77) tot herprogrammering van de woningbouw in het stedelijk
centrum is besloten het oorspronkelijk gedachte programma voor deze kavel los te laten;
er moeten minder appartementen komen omdat er een overschot aan geplande
nieuwappartementen is in de binnenstad van Venlo. Gekoerst wordt nu op een invulling
met 3 grondgebonden woningen, 3 grondontsloten woningen en 2 appartementen.
Bij het herprogrammeringsbesluit heeft uw raad echter ook besloten dat ze open wil staan
voor lokale ideeën. Daarom dient er een aanbesteding te worden georganiseerd volgens
het principe van 'Right to Challenge'. De gemeente maakt wel haar eigen plan; dit is het
zogenaamde Plan B. Als iemand (burger, bedrijf of instelling) denkt een ander, beter,
slimmer en/of goedkoper plan te hebben dan het gemeentelijk programmavoorstel dan
kunnen ze dit inbrengen. Dit plan wordt getoetst. Als het (conform de spelregels) minimaal
gelijkwaardig is aan het gemeentelijke plan dan is het nieuwe plan het plan dat uitgevoerd
gaat worden (plan A).
Omdat het de eerste keer is dat de aanbesteding van een kavel middels een Right to
Challenge aanbesteding georganiseerd wordt brengen wij u graag op de hoogte van de
voorgenomen opzet van de aanbesteding.

3.

De informatie

Door een laagdrempelige aanbesteding te organiseren hopen wij op veel creatieve ideeën
van partijen die anders wellicht niet ingeschreven zouden hebben. Tegelijkertijd
organiseren we echter geen prijsvraag! Het is een serieuze ontwikkelopgave. Alleen een
goed idee is niet voldoende, de indiener dient zijn idee ook (aantoonbaar) te willen
verwezenlijken.
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Uitwerking Right to Challenge
Voor de ontwikkeling van een stuk binnenstad is het principe van Right to Challenge nog
niet eerder toegepast in Venlo. Deze unieke situatie levert een aantal onzekerheden op
waarover vooraf goed over nagedacht moet worden.
Uitgangspunten voor een Right to Challenge aanbesteding zijn wat ons betreft:
1. Geef geïnteresseerde burgers, en niet enkel professionele ontwikkelaars, een
serieuze kans een plan te bedenken en uit te voeren. Dus geen hoge inschrijfeisen
vooraf én duidelijke communicatie.
2. Breng heldere stappen aan in het ontwikkelproces zodat iedereen van te voren
weet waar hij aan toe is, duidelijk is wat 'hard' is en wat nog ter discussie staat, en er
snel stappen gemaakt kunnen worden en de planning gehaald kan worden.
In een Right to Challenge aanbesteding moet er natuurlijk wel iets te 'challengen' zijn.
Daarom maakt de gemeente (zoals ze normaal gesproken doet) een plan voor de kavel.
Dit is dan 'Plan B'. In de vorm van een vlekkenplan met een programma van eisen daagt
de gemeente middels een aanbesteding de markt uit om met een goede uitwerking van de
plannen te komen. Voor zover niets nieuws.
In de Right to Challenge aanbesteding doet de gemeente echter meer. Tegelijkertijd vraagt
de gemeente namelijk; dit is ons idee en dat lijkt ons een prima invulling van deze plek.
Maar als jij wat beters wil bouwen; laat het ons weten! Wij staan open voor innovatieve,
duurzame, lokaal gedragen ideeën waar we zelf misschien nog niet aan gedacht hebben.
Daarvoor hoef je niet perse een professioneel ontwikkelaar te zijn; ook burgerinitiatieven
krijgen een kans.
Wél moeten deze inschrijvingen (net zoals het plan van de gemeente) aan een aantal
(strikte) randvoorwaarden voldoen:
1. Het is geen prijsvraag; indieners van het idee moeten deze ook zelf willen
realiseren.
De indiener van de plannen moet uiteindelijk ook de grondprijs betalen. Dit bedrag
moet minimaal gelijk zijn aan de verwachte grondopbrengst van het gemeentelijke
plan.
2. Er mogen niet meer dan 2 appartementen komen. We hebben in de binnenstad
immers al een overschot aan appartementen (gepland en bestaand)
3. Er mogen geen sociale huurwoningen of zorgwoningen komen; daarin is al
voorzien elders in 04.
Binnen deze randvoorwaarden staat de gemeente open voor andere ideeën. Ook als die
niet binnen het bestaande bestemmingsplan passen. Indien het bestemmingsplan
aangepast dient te worden dient de bedenker van het plan natuurlijk wel aan te tonen dat
er marktbehoefte is. Indien akkoord: dan is dit 'Plan A'
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Belangrijkste kaders (uit Raadsbesluit Herprogrammering Stedelijk Centrum (Raad
2017-77)):

1.
2.
3.

het alternatieve programmavoorstel en plan mag niet leiden tot een lagere
grondprijs op de locatie dan met het plan B,
het alternatieve programmavoorstel en plan mag niet leiden tot een negatieve
ontwikkel-waarde van een andere deellocatie,
het alternatieve programmavoorstel mag niet leiden tot een toename van het
aantal appartementen in de koop of commerciële huur dan voorzien in het plan
B,

4.

het alternatieve programmavoorstel en plan mag niet leiden tot het toevoegen
van nieuwe sociale huurwoningen of zorgwoningen op locaties in 04 anders
dan in de herprogrammering beoogd, omwille van de diversiteit van het
woonprogramma en bewoners in het gebied.

Deze regels zijn 'hard' omdat afwijken van deze regels zorgt voor problemen in de
grondexploitatie, voor problemen in de woningbouwvoorraad, voor
leefbaarheidsproblemen of voor problemen bij andere ontwikkellocaties.
Voor alle spelregels geldt dat deze vooraf duidelijk moeten zijn. Echter; omdat deze vorm
van aanbesteden nieuw is kan de gemeente op iedere moment, in overleg met de op dat
moment betrokken partijen de aanbesteding stoppen. Partijen hebben bij een gestaakte
aanbesteding geen recht op een vergoeding van eventueel gemaakte kosten.
De eindbeslissing ligt altijd bij het college.
4. Historische paragraaf
In het raadsbesluit herprogrammering stedelijk centrum (2017-77) zijn de kaders voor de
aanbesteding vastgesteld
5.

Relatie met programma

De aanbesteding van de kavel valt onder 'Ontwikkeling Centrumstad'. Doel van de
aanbesteding is natuurlijk in de eerste plaats om een goede, breed gedragen, invulling
voor de kavel te vinden passend binnen de ontwikkeling van 04. Een belangrijke
randvoorwaarde daarbij is draagvlak van de omgeving en een Right to Challenge aanpak
van de aanbesteding kan daar in belangrijke mate aan bijdragen
Daarnaast zijn de opbrengsten van de kavel voorzien binnen de GREX van 04, en dient
deze ontwikkeld (verkocht) te worden om de opbrengsten te kunnen realiseren.
6.

Vervolgprocedure voor de raad

Eén van de subdoelen van deze aanbesteding is het leren van de ervaringen. Daarom
zullen wij u uitgebreider dan gebruikelijk op de hoogte houden van de voortgang van de
aanbesteding. De daadwerkelijke start van de aanbestedingsprocedure is het volgende
moment waarop wij u middels een raadsinformatiebrief zullen informeren.
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6.

Vervolgprocedure voor de raad

•
•
•

Herijking regionaal beleidskader huisvesting arbeidsmigranten (short-stay):
vaststelling begin 2019
Herijking regionale structuurvisie: nieuw regionaal kader voor de periode 20202025, vaststelling eind 2019/begin 2020
Herijking lokale woonvisie: nieuw lokaal kader voor de periode 2022- 2017,
vaststelling eind 2021.
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