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Voorselectiefase
Alle partijen, die voldoen 

aan de criteria 
(Hoofdstuk 4)

Selectiefase
Na eventuele loting 

maximaal 4 partijen, die 
plannen uitwerken op 

basis van een nog op te 
stellen selectieleidraad

Ontwikkelingsfase
1 partij op basis van het 

winnende plan

Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

De gemeente Zevenaar is voornemens om de laatste ontwikkellocatie in de uitbreidingslocatie Groot 
Holthuizen, genaamd Het Hof te laten realiseren. Voor de invulling van Het Hof is de gemeente 
voornemens om dit gebied aan één ontwikkelaar aan te bieden, die het gehele terrein samen met de 
gemeente ontwikkelt. De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken en de aanleg van 
het toekomstig openbaar gebied en de ontwikkelaar voor de realisatie van de woningen en 
bijbehorende voorzieningen. 
 
De totale selectie is opgedeeld in een voorselectiefase en een selectiefase. Deze leiden uiteindelijk 
tot de selectie van 1 marktpartij, die de woningbouwlocatie Het Hof gaat ontwikkelen. 

 

 

  

 

 

Voor u ligt de voorselectieleidraad. Deze beschrijft op een transparante manier hoe de gemeente 
Zevenaar wil komen tot een voorselectie van maximaal 4 geschikte marktpartijen, die vervolgens de 
selectiefase in zullen gaan. 

De aankondiging van deze selectie is gepubliceerd op www.overheid.nl, in Zevenaar Post en op de 
website www.grootholthuizen.nl/groot-holthuizen/het-hof/. Alle gegadigden, die voldoen aan de in 
Hoofdstuk 4 vermelde criteria zijn van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor de voorselectie. 
Met het publiceren heeft de Gemeente uitvoering gegeven aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 
november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778). 
 

Leeswijzer 
Het vervolg van deze voorselectieleidraad bestaat uit een drietal hoofdstukken en bijlagen: 

-  Hoofdstuk 2 gaat inhoudelijk in op het onderwerp van de selectie, Het Hof in Groot Holthuizen; 
-  Hoofdstuk 3 beschrijft de selectieprocedure; 
-  Hoofdstuk 4 bevat de objectieve, toetsbare en redelijke selectiecriteria op basis waarvan de 

gemeente wenst te komen tot een selectie van maximaal 4 ontwikkelaars. 
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Hoofdstuk 2 Het onderwerp van selectie 
 

2.1 Inleiding project Groot Holthuizen 
De gemeente Zevenaar is volop in ontwikkeling, onder andere met de nieuwbouwwijk Groot 
Holthuizen als grootste uitleglocatie. De plannen voor het vierde buurtschap De Holtkamp zijn 
uitgewerkt en de gronden worden op dit moment bouwrijp gemaakt. Als alles volgens plan verloopt, 
zullen de eerste woningen in dit buurtschap vanaf 2023 worden opgeleverd. De gemeente hecht er 
grote waarde aan dat er een continue bouwstroom blijft komen uit Groot Holthuizen, daarom wil zij 
in de komende maanden een ontwikkelaar selecteren voor het laatste deel “Het Hof”. Momenteel is 
dit deel ingevuld als tijdelijk buurtpark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Doel en Scope van de (voor-) selectieprocedure 
Doelstelling is om uiteindelijk een koop-/ontwikkelingsovereenkomst te sluiten met een 
professionele en geschikte marktpartij, die in de selectiefase een plan aanbiedt, dat voldoet aan de 
eisen en beoordeeld wordt als het plan met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. In de nog op te 
stellen selectieleidraad zal nader uiteen worden gezet aan de hand van welke criteria zal worden 
bepaald wat het beste plan is. De criteria die in paragraaf 2.3 worden benoemd zullen hier in elk 
geval een belangrijke rol in spelen. 
 
Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente bij de ontwikkeling van Het Hof zorg draagt voor: 
- De project- en procescoördinatie bij het tot stand komen van de woningbouw; 
-  De communicatie richting de omgeving, in samenspraak met ontwikkelende partij; 
-  Het voeren van publiekrechtelijke procedures; 
-  Het bouwrijp maken van de locatie; 
- De uitgifte van bouwgronden; 
- Het woonrijp maken van het openbaar gebied; 
- Het toekomstig beheer en onderhoud van de openbare ruimte.  
  
  

De Stede 
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Van de te selecteren ontwikkelende partij wordt minimaal de volgende werkzaamheden verwacht: 
- Het maken van een definitief stedenbouwkundig ontwerp voor het gehele deelgebied Het 

Hof op basis van het in procedure te brengen uitwerkingsplan; 
- De architectonische en technische uitwerking van de te realiseren woningen; 
- Het verzorgen en aanleveren van alle relevante informatie en onderzoeken die nodig zijn 

voor het doorlopen van de noodzakelijke planologische procedures; 
- Het aanvragen van de vereiste omgevingsvergunning; 
- Het aansluiten van de woningen op het in Groot Holthuizen aanwezige collectieve 

warmtenet; 
- Het realiseren van de woningbouw en overige gebouwde voorzieningen; 
- Het exploiteren (verhuren/verkopen) van de gerealiseerde woningbouw, met uitzondering 

van de sociale huurwoningen (zie 2.3.2 van deze leidraad); 
- Het realiseren en inrichten van het niet openbare gebied, waaronder parkeergelegenheid op 

het niet bebouwde eigen terrein; 
- Afspraken maken met stichting Baston Wonen (hierna “Baston”) inzake de ontwikkeling en 

realisatie van de sociale huurwoningen (uitgangspunt is dat gemeente de hiervoor 
noodzakelijke grond direct verkoopt aan Baston, een en ander zoals nader beschreven in 
2.3.2) 

 
Er is dus nadrukkelijk geen sprake van de gunning van een overheids- dan wel concessieopdracht van 
de gemeente. Op deze selectieprocedure is de aanbestedingswet- en regelgeving dus niet van 
toepassing. 
 

2.3 Uitgangspunten ontwikkeling deelproject Het Hof 
In “Het Hof” wenst de gemeente een buurtschap te ontwikkelen, waarin plaats wordt geboden aan 
diverse woningtypen. Dit alles dient zo veel mogelijk “groen”, duurzaam en circulair te gebeuren. 
Enerzijds verwijst dit naar de uitstraling binnen het plan en naar de omgeving. Anderzijds verwijst dit 
naar de duurzaamheidsambities van de gemeente Zevenaar. In de fase die volgt op de voorselectie, 
wenst de gemeente plannen te maken die aansluiten bij de onderstaande uitgangspunten. 
 
2.3.1 Begrenzing Het Hof en ruimtelijk kader 
Het plangebied is circa 22.000 m2 groot en is 
gelegen middenin één van de groene velden in 
de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen. De 
exacte begrenzing (rode omkadering) is 
weergegeven in naastgelegen tekening. Het 
plangebied wordt ontsloten via een nog te 
realiseren brugverbinding vanaf de 
Landeweerdijk. Ligging van de brug en 
begrenzing van het plangebied liggen reeds 
vast in het bestemmingsplan “Groot 
Holthuizen en Hengelder II”. Het plangebied 
heeft een uit te werken woonbestemming. De 
gemeente is in 2022 gestart om het 
bestemming/uitwerkingsplan nader uit te 
werken. Het concept uitwerkingsplan wordt 
eerdaags in procedure gebracht. Aan de basis van dit plan ligt de ruimtelijke visie toegevoegd als 
bijlage 3. 
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2.3.2 Woningbouwprogramma Het Hof 
Het voorlopige globale woningbouwprogramma binnen Het Hof bestaat uit minimaal 120 en 
maximaal 150 woningen, die als volgt zijn onderverdeeld: 
 

Type woning   
Minimaal percentage < € 250.000 v.o.n. prijs / 
middeldure huur tot maximaal € 850,-  geschikt voor 
kleine 1 tot 2 persoons huishoudens. * 

Minimaal 20% 

Betaalbare koopwoning v.o.n. prijs vanaf €250.000 
tot maximaal €355.000 (NHG-grens 2022)  

Minimaal 17% 

Sociale huurwoning  
(verhuurd dan wel in eigendom lokale corporatie)** 

Minimaal 30% 

Overige woningen Maximaal 33% 
* Huurwoningen dienen minimaal 15 jaar beschikbaar te blijven voor de doelgroep en dus niet 
verkocht te worden. Daarnaast mag de huurprijsverhoging niet meer bedragen dan de inflatie. 
** Besluit kwaliteit leefomgeving: Definitie sociale huur  
a) een sociale huurwoning heeft een instandhoudingstermijn van ten minste 25 jaar;  
b) de woning wordt bij mutaties verhuurd met een huurprijs tot de liberalisatiegrens bij aanvang van  
de huurovereenkomst; 
c) de woning wordt bij mutaties verhuurd aan huishoudens binnen de DAEB-inkomensgrens. 
 
Binnen het bovenstaande kader wensen wij diversiteit aan woningen en doelgroepen 
(starters/ouderen), zodat het programma kwalitatief en kwantitatief aansluit bij de huidige 
woonwensenvan doelgroepen, die in de rest van Groot Holthuizen slechts beperkt bediend worden. 
Ook kan gekeken worden naar innovatieve woonconcepten voor meerdere doelgroepen, waaronder 
zorgdoelgroepen. We vinden het belangrijk dat er levensloopbestendige woningen en woningen voor 
kleine huishoudens (1 á2 personen) worden gerealiseerd, die mede door de nabijheid van een net 
gerealiseerde supermarkt (binnen circa 300 meter) geschikt zijn voor zowel oudere als minder 
mobiele doelgroepen. De gemeente Zevenaar stimuleert innovatieve circulaire 
concepten/ontwerpen om betaalbare woningen te realiseren. In dit kader stellen we vooraf geen 
voorwaarden aan beukmaten, gbo/m3 of kavelgroottes, maar we beschouwen wel de basiskwaliteit 
en de prijs-kwaliteitverhouding van de woningen. 
 
Anti-speculatiebeding/zelfbewoning 
In de koop-/ontwikkelingsovereenkomst zal voor de benodigde grond onder de koopwoningen een 
anti-speculatiebeding worden opgenomen waarin onder meer is bepaald dat de woningen niet 
binnen 4 jaar na de datum van oplevering mogen worden doorverkocht. Tevens wordt in de te 
sluiten koop-/ontwikkelingsovereenkomst de verplichting tot zelfbewoning opgenomen.  
 
Sociale huurwoningen 
Zoals hiervoor al is aangegeven, bestaat het woningbouwprogramma uit minimaal 30% sociale 
huurwoningen te zijn.  Deze sociale huurwoningen dienen te worden ontwikkeld en gerealiseerd 
conform een nog op te stellen programma van eisen van Baston. De gemeente Zevenaar verkoopt de 
voor de voor de realisatie van de sociale huurwoningen benodigde grond rechtstreeks aan Baston en 
niet aan de geselecteerde ontwikkelaar. Voor de sociale huurwoningen sluiten Baston en de 
geselecteerde ontwikkelaar een aparte overeenkomst. 
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2.3.3 Financiële uitgangspunten 
De gemeente Zevenaar streeft naar een transparant en marktconform grondprijsbeleid met 
grondprijzen die passen bij de huidige markt. Daarom stelt de gemeente elk jaar een geactualiseerde 
grondprijsbrief vast. De laatst vastgestelde grondprijsbrief is die van 2023. Deze is te raadplegen op 
https://lokaleregelgeving.overheid.nl. Hierin staat op welke manier de prijzen tot stand komen en 
voor welke doelgroep en locatie deze gelden. De uitgeefbare grond zal bouwrijp door de gemeente 
aan de ontwikkelaar respectievelijk Baston (zie hiervoor onder “Sociale huurwoningen”) worden 
verkocht op basis van de op dat moment meest actuele grondprijsbrief. 

2.3.4  Duurzaamheid en Circulariteit 
De gevolgen van onze manier van leven worden steeds nadrukkelijker zichtbaar in het uitsterven van 
diersoorten en de opwarming van de aarde. Om bij te dragen aan een betere wereld heeft gemeente 
Zevenaar een actieve houding aangenomen door zelf het goede voorbeeld te geven. Hierbij gaat 
gemeente Zevenaar het gebruik van “onnodige” materialen tegen, voorkomt zij zoveel mogelijk het 
gebruik van primaire grondstoffen, wordt hergebruik geoptimaliseerd (inzetten op secundaire 
grondstoffen) én wordt waardevernietiging geminimaliseerd (van afval naar grondstof). Daarnaast 
zijn alle ruimtelijke ingrepen klimaatadaptief (een andere wijze van ontwerpen; voorkomen 
wateroverlast, droogte en hittestress) en hecht gemeente Zevenaar veel waarde aan een prettige 
leefomgeving waarbij groen en biodiversiteit centraal staan. 
 
Duurzaamheidsambities gemeente Zevenaar: 
1 Duurzaamheid; de klimaatdoelstellingen van Parijs eerder dan afgesproken realiseren en in 

2050 een energieneutrale en aardgasvrije samenleving zijn. Energieneutraal wordt in Zevenaar 
vertaald als een fossielvrije energievoorziening, afkomstig uit zoveel mogelijk regionale 
hernieuwbare bronnen, en CO2-neutraal.  

2 Circulariteit; Een bijdrage leveren aan het grondstoffenvraagstuk (schaarste, uitputting van de 
aarde, optimaliseren van hergebruik) én minimaliseren van waardevernietiging. Het Rijk heeft 
hier het Rijk brede programma Circulaire Economie 'Nederland circulair in 2050' voor 
opgesteld. Zevenaar vertaalt dit concreet naar o.a.: 
a  een andere wijze van ontwerpen; 
b  andere wijze van opdrachtverlening; 
c  andere financiële afwegingen (zoals Total Cost of Ownership); 
d  van afval naar grondstof. 

 
De grondstoffen en producten die de deelnemer/de te contracteren ontwikkelaar gebruikt, dienen 
zoveel mogelijk bij te dragen aan deze gemeentelijke ambities. Daarnaast dient hij aantoonbaar te 
beschikken over een CO2 bewust certificaat met ambitieniveau 3 of dit op projectniveau te kunnen 
aantonen. In dit project wordt gedacht aan het inzetten van de circulaire impactladder. 
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Voorselectiefase
Alle partijen op basis 

van deze 
voorselectieleidraad

Selectiefase
Maximaal 4 partijen 
op basis van een nog 

op te stellen 
selectieleidraad

Ontwikkelingsfase
1 partij op basis van hun 

indiening

3 Selectieprocedure 
 

3.1 Inleiding/doel selectie 
Voor de ontwikkeling van Het Hof is de gemeente Zevenaar voornemens één vooruitstrevende 
ontwikkelende partij te selecteren. Hiervoor kiest zij voor een openbare selectieprocedure, waarbij 
allereerst een voorselectie plaatsvindt op basis van de in hoofdstuk 4 genoemde objectieve toetsbare 
en redelijke selectiecritaria. Indien meer dan vier partijen aan de minimale eisen voldoen, volgt een 
loting. De geselecteerde dan wel ingelote vier partijen worden uitgenodigd een aanmelding te doen 
op basis van een nog op te stellen selectieleidraad (op basis van de uitgangspunten zoals beschreven 
in paragraaf 2.3). De gemeente is voornemens om met de partij, die volgens de criteria uit de 
selectieleidraad het beste plan heeft ingediend, een koop-/ontwikkelovereenkomst te sluiten. 
Daarna kan deze partij voor haar rekening en risico Het Hof in Groot Holthuizen aankopen, 
realiseren, ontwikkelen en verkopen/verhuren. 

 

 

 

 

Zoals hierboven is aangegeven, wil de gemeente in eerste instantie een viertal partijen selecteren om 
een plan te maken voor Het Hof. Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de procedure en 
instructies voor het opstellen en indienen van een aanmelding voor de voorselectiefase. Door 
deelname aan deze selectieprocedure verklaart de deelnemende partij zich uitdrukkelijk en 
onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden opgenomen in deze voorselectieleidraad c.a. en met 
de overige (voor-) selectiedocumenten, waaronder de nota(’s) van inlichtingen. 

Er is nadrukkelijk geen sprake van een formeel aanbestedingstraject. 
De gemeente behoudt zich het recht voor om de in dit document beschreven opgave respectievelijk 
omvang van de selectie te wijzigen en/of niet te vergeven. 
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3.2 Proactieve houding van de deelnemers 
Deze voorselectie is met alle zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u desondanks tegenstrijdigheden 
en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u deze zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 
het verstrijken van de uiterste termijn voor het stellen van vragen, schriftelijk aan de gemeente 
kenbaar te maken, met opgave van correctievoorstellen en eventuele onderbouwing. Ook eventuele 
bezwaren tegen (delen van) de voorselectie en/of de selectieprocedure dienen zo spoedig mogelijk, 
maar in ieder geval vóór de uiterste termijn voor het stellen van vragen, schriftelijk aan de gemeente 
kenbaar te worden gemaakt. Indien naderhand blijkt dat de documenten onvolkomenheden, 
onrechtmatigheden en/of tegenstrijdigheden bevatten, en deze niet door de deelnemers zijn 
opgemerkt, kan dit de gemeente niet worden aangerekend. Van de deelnemers aan deze procedure 
wordt een proactieve houding verwacht. Dit betekent dat zij geen rechtsgeldig beroep kunnen doen 
op onvolkomenheden, onrechtmatigheden en/of tegenstrijdigheden die door hen niet binnen de 
hiervoor genoemde termijn aan de orde zijn gesteld, terwijl dit redelijkerwijs wel mogelijk was 
geweest. Ten aanzien van deze onvolkomenheden, onrechtmatigheden, tegenstrijdigheden en/of 
bezwaren, heeft de deelnemer in die situatie zijn rechten verwerkt. Door deelname aan deze 
voorselectie doet de deelnemer afstand van al zijn rechten in dit verband. 
 

3.3 Planning 
De globale, indicatieve planning van de selectieprocedure is op dit moment als volgt:  
 

Voorselectiefase Wanneer? 
Publicatie selectievoornemen en 
voorselectieleidraad 

25 januari 2023 

Uiterste termijn voor het stellen van vragen 17 februari 2023 
Publicatie nota van inlichtingen op 
gemeentelijke website 

Maximaal 10 dagen na uiterste termijn stellen 
vragen (verwachting voor 25 februari 2023) 

Sluitingstermijn aanmelding voorselectie 18 maart 2023, 9.00 uur  
Beoordeling aan minimale eisen Uiterlijk 31 maart 2023 
Eventuele loting (indien meer dan 4 partijen) Maart 2023 
  
Selectiefase (globale planning)  
Verzending uitnodiging aan geselecteerde 
partijen 

April 2023 

Dialoog planontwikkeling Begin mei 2023 
Sluitingstermijn nadere uitwerking van de 
plannen 

Juni 2023 

Definitieve selectie ontwikkelende partij Juni 2023 
  
Ontwikkelingsfase (globale planning)  
Sluiten koop-/ontwikkelovereenkomst Derde kwartaal 2023 
Gronden bouwrijp leveren Begin 2025 

De deelnemers aan deze procedure kunnen geen rechten aan deze planning ontlenen. De gemeente 
behoudt zich het recht voor om deze planning te wijzigen.  
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3.4 Voorschriften aanmelding 
1 Een partij mag zich slechts éénmaal inschrijven, zelfstandig dan wel als deelnemer van een 

samenwerkingsverband. Indien een gegadigde een aanmelding indient, mag hij niet tevens 
als derde fungeren, waarop door een andere gegadigde een beroep wordt gedaan. 

2 Partijen die interesse hebben in de hierboven beschreven ontwikkeling, worden gevraagd 
zich schriftelijk voor de sluitingstermijn aanmelding voorselectie (zie paragraaf 3.3) in te 
schrijven bij de gemeente Zevenaar. De stukken stuurt u naar g.vanderwens@zevenaar.nl 
onder vermelding van “Aanmelding voorselectie ontwikkeling Het Hof”. Een aanmelding, die 
niet op de juiste wijze of niet tijdig is ingediend, wordt niet geaccepteerd. 

 
3 De door de partij in te dienen aanmelding dient in ieder geval te bestaan uit de volgende 

onderdelen: 
 

- Een rechtsgeldige ondertekende aanmeldingsbrief, met daarin  
- Een verwijzing naar deze voorselectieleidraad; en 
- Naam en contactgegevens van de persoon, die gedurende de selectie 

fungeert als contactpersoon; en 
- In welke vorm gegadigde zich aanmeldt: zelfstandig, als 

samenwerkingsverband en of een beroep wordt gedaan op een derde en 
voor welke werkzaamheden deze derde eventueel wordt ingezet1; en.  

- Een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (bijlage 1) 
- Verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon dat gegadigde beschikt 

over een verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid 
met een minimale dekking van €500.000,- per gebeurtenis per jaar.  

- Afschrift laatste jaarverslag van de onderneming; en 
- Minimaal 1 en maximaal 3 passende referentieprojecten (zie paragraaf 4.3.2), ieder 

bestaande uit een volledig ingevuld en ondertekend formulier referentieprojecten 
(bijlage 2a en 2b). 

  
4 Indien de aanmelding niet compleet is, kan de gemeente na zorgvuldige afweging, op basis 

van het proportionaliteitsbeginsel, besluiten tot uitsluiting van deelname aan deze 
voorselectie. 

5 De partij stemt in met de uitgangspunten uit deze selectieleidraad, een aanmelding onder 
voorwaarden is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van deelname aan deze voorselectie. 

  

 
1 aanmelden als samenwerkingsverband is toegestaan, mits het aanmeldformulier door een bevoegde 
vertegenwoordiger van iedere partij uit het samenwerkingsverband is ondertekend en daarop tevens is 
aangegeven wie als gevolmachtigde en wie als penvoerder van het samenwerkingsverband zal optreden. De 
desbetreffende partijen uit het samenwerkingsverband dienen zich zowel gezamenlijk als hoofdelijk 
aansprakelijk te stellen voor de nakoming van alle uit de (voor)selectieprocedure voortvloeiende verplichtingen 
indien het samenwerkingsverband wordt geselecteerd op grond van de in hoofdstuk 4 genoemde 
selectiecriteria en de opdracht nadien aan het samenwerkingsverband wordt gegund. 
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3.5  Vergoeding 
Aan de gegadigden zal in de voorselectiefase geen rekenvergoeding of andere vergoeding in verband 
met de deelname aan deze voorselectie worden toegekend. Voor de selectiefase moet dit nog 
bepaald worden. 
 

3.6 Contact tijdens selectieprocedure 
Deze (voor-) selectieprocedure wordt begeleid door de heer G. van der Wens of diens vervanger, 
voor geïnteresseerde partijen is hij het enige aanspreekpunt in deze procedure. Vragen ter zake van 
deze voorselectieleidraad c.a., de opgave en/of de procedure kunnen uitsluitend tot het moment 
genoemd in 3.3 per e-mail gesteld worden via het adres: g.vanderwens@zevenaar.nl, onder 
vermelding van: “Nadere informatie voorselectie ’t Hof”. De gemeente gaat de eventuele vragen en 
antwoorden opnemen in een nota. Deze nota zal vervolgens geanonimiseerd gepubliceerd worden 
op de website. www.grootholthuizen.nl/groot-holthuizen/het-hof/ De gemeente streeft ernaar dit zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 kalenderdagen voor het verstrijken van de uiterste 
indieningstermijn te doen.  
 
Let wel, u wordt aangeraden om de hiervóór genoemde website gedurende de hele procedure 
regelmatig te bezoeken en raadplegen, omdat daarop (aanvullende) relevante informatie over de 
procedure etc. kan worden gepubliceerd.  
  
3.7  Beëindiging / wijziging selectieprocedure 
De gemeente behoudt zich het recht voor om: 

- deze (voor-) selectieprocedure op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of 
definitief te stoppen; en 

- géén koop-/ontwikkelovereenkomst te sluiten; en 
- deze voorselectieprocedure en (de aard en omvang van) de uitvraag die het onderwerp 

ervan is te wijzigen. 

De deelnemers aan deze voorselectieprocedure hebben ook dan geen recht op vergoeding van de 
door hen gemaakte kosten en/of van eventueel door hen geleden schade in het kader van deze 
(voor-) selectieprocedure, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook. 

3.8  Geschillen en toepassing recht  
De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is ter zake van geschillen over 
deze procedure bevoegd. Op deze voorselectieprocedure en de daaruit voortvloeiende geschillen is 
Nederlands recht van toepassing.  
 
3.9 Openbaarheid  
De gemeente zal - met inachtneming van haar wettelijke openbaarmakingsverplichtingen - 
vertrouwelijk omgaan met de bedrijfsvertrouwelijke informatie die door de deelnemers in het kader 
van deze voorselectieprocedure wordt verstrekt.  
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3.10 Bijlagen 
De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze voorselectieleidraad. 
 
Bijlage 1 Aanmeldformulier voorselectie Groot Holthuizen, Het Hof 
Bijlage 2a Formulier referentieprojecten 
Bijlage 2b Formulier referentieprojecten (afbeeldingen) 
Bijlage 3 Ruimtelijke visie Het Hof 
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Stap 1 Conform 
selectieprocedure

• De procedure en 
voorwaarden zijn 
beschreven in hoofdstuk 3 

Stap 2 Uitsluitingsgronden

• Ondertekening van 
aanmeldformulier

Stap 3 Technische 
bekwaamheid

• Ondertekend 
aanmeldformulier

• Jaarverslag
• Verklaring verzekeraar of 

verzekeringstussenpersoon
• Compleet ingevuld en 

ondertekend formulier 
referentieprojecten (bijlage 
2a, 2b)

Stap 4: Loting

• Deze stap is alleen 
noodzakelijk indien meer 
dan 4 partijen voldoen aan 
alle eisen

4  Toetsing voorselectie 
 

De toetsing van de aanmelding voor de voorselectie bestaat uit een viertal stappen. Hierbij geldt in 
beginsel dat slechts aan de volgende stap wordt toegekomen, als in de vorige stap niet 
geconcludeerd is dat de aanmelding terzijde moet worden gelegd en de gegadigde moet worden 
uitgesloten van deelname aan deze voorselectieprocedure. Pas als de gehele toetsing succesvol is 
afgerond en er meer dan 4 geldige aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De overige partijen worden 
bedankt voor hun inzending en staan eventueel reserve. 
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4.1 Stap 1: Toetsen of is voldaan aan de voorwaarden van de selectieprocedure 
De aanmelding wordt na ontvangst eerst getoetst aan procedurele aspecten en voorschriften, zoals 
deze zijn beschreven in hoofdstuk 3 van deze voorselectieleidraad. Indien de aanmelding niet 
compleet is/niet voldoet, kan de gemeente na zorgvuldige afweging, op basis van het 
proportionaliteitsbeginsel, besluiten tot uitsluiting. 

4.2 Stap 2: Toetsen of er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn 
Tijdens de tweede stap wordt getoetst of op gegadigde geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. 
Uitsluitingsgronden zien op omstandigheden, die de (rechts)persoon van de gegadigde betreffen en 
diens uitsluiting aan deze selectieprocedure rechtvaardigen. Indien een van de uitsluitingsgronden 
van toepassing is op de gegadigde, wordt de gegadigde in principe uitgesloten van de 
selectieprocedure. 
 

Uitsluitingsgronden: 

1. De gemeente Zevenaar sluit een gegadigde jegens wie bij een onherroepelijk geworden 
rechterlijke uitspraak een veroordeling als bedoeld hieronder onder a,b,c en d is 
uitgesproken waarvan de gemeente Zevenaar kennis heeft, uit van deelneming aan de 
voorselectieprocedure2. 

Voor de toepassing van de hierboven beschreven uitsluitingsgrond wordt verwezen naar 
aangewezen veroordelingen ter zake van: 

a deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van 
Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ van de Raad, (PbEG 1998, L 351); 

b  omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 (PbEG 
1997, L 195) respectievelijk artikel 3, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 
98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358); 

c. fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van 
de financiële belangen van de Gemeenschap (PbEG 1995, C 316); 

d  witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad 
van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 2001/97/EG 
van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344). 

Als veroordelingen als hierboven bedoeld worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen 
op grond van artikel 140, 177, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 
420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht. 

2 De gemeente Zevenaar sluit daarnaast een gegadigde uit van de selectieprocedure wanneer: 

a de gegadigde verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden 
zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van betaling of een (faillissements-
)akkoord, of de gegadigde verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge 

 
2 De gemeente Zevenaar betrekt bij de toepassing uitsluitend rechterlijke uitspraken, die in de vier jaar 
voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van inschrijving voor de voorselectieprocedure onherroepelijk 
zijn geworden. 
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een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of 
regelgeving; 

b  jegens de gegadigde is een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan 
op grond van de op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens 
overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel3; 

c de gegadigde in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan die 
door de gemeente Zevenaar aannemelijk kan worden gemaakt4; 

d.  De gegadigde niet heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van 
toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale 
zekerheidspremies of belastingen; 

d de gegadigde zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij 
het verstrekken van inlichtingen, die door de gemeente Zevenaar van hem waren 
verlangd of hij die inlichtingen niet heeft verstrekt. 

Indien u vragen niet beantwoordt, verklaringen niet verstrekt of niet naar waarheid invult, kan de 
gemeente besluiten tot uitsluiting van deelname aan de voorselectieprocedure. Gedurende de 
gehele selectieprocedure dient een aangemelde partij er zorg voor te dragen dat de 
uitsluitingsgronden niet op hem van toepassing zijn en moet hij blijven voldoen aan de in dit 
document gestelde geschiktheidseisen. Indien dit op enig moment niet het geval is, dient de 
gegadigde dit onverwijld kenbaar te maken en wordt door de gemeente bepaald of deze gegadigde 
wordt uitgesloten van verdere deelname. De gemeente is in een dergelijk geval gerechtigd om:  
- genoegen te nemen met de eventueel door gegadigde te nemen maatregelen om het nadeel 

dat ontstaat doordat niet meer wordt voldaan aan één of meer geschiktheidseisen weg te 
nemen; of 

- de betreffende gegadigde uit te sluiten van deelname en de eerste opvolger uit de 
voorselectiefase uit te nodigen voor de selectiefase.  

 
Gemeente Zevenaar kan ervoor kiezen om een Bibob-procedure te doorlopen voor de partij met wie 
de koopovereenkomst wordt gesloten. Aan een weigering om inlichtingen te geven of mee te werken 
kan de gemeente Zevenaar besluiten tot uitsluiting van deelname aan de (voor)selectieprocedure. 
 
Voor wat betreft bewijsvoering geldt dat de gegadigden bij hun aanmelding kunnen volstaan met het 
bijvoegen van het ondertekende aanmeldformulier. De beoogde winnaar van de selectie zal worden 
verzocht om binnen 7 dagen na het verzoek daartoe van de gemeente de onderliggende 
bewijsstukken aan te leveren, zijnde in ieder geval: 
1 een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen niet ouder is dan 

zes maanden 
2 een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen niet ouder is dan 

twee jaar 
3 een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen, niet ouder is dan 

zes maanden 
 
 

 
3 De gemeente Zevenaar betrekt hierbij uitsluitend onherroepelijke uitspraken die in de vier jaar voorafgaand 
aan het tijdstip van het indienen van inschrijving voor de voorselectieprocedure onherroepelijk zijn geworden. 
4 De gemeente Zevenaar betrekt hierbij uitsluitend ernstige fouten die zich in de vier jaar voorafgaand aan het 
indienen van inschrijving voor de voorselectieprocedure hebben voorgedaan. 
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4.3 Stap 3: Toetsing of aan de geschiktheidseisen is voldaan 
Indien op de gegadigde geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt zijn geschiktheid 
beoordeeld aan de hand van de volgende eisen: 

1 Eisen met betrekking tot zijn financiële en economische draagkracht 
2 Eisen met betrekking tot  technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid 

De gemeente is op zoek naar een partij, die beschikt over de juridische capaciteiten, financiële 
capaciteiten, technische capaciteiten en beroepsbekwaamheid om het gebied Het Hof in Groot 
Holthuizen te ontwikkelen. 

Als de gegadigde niet aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet, zal de aanmelding terzijde worden 
gelegd en is de gegadigde uitgesloten van verdere deelname aan deze voorselectieprocedure. De 
gegadigde zal hierover worden geïnformeerd.   

4.3.1 Financiële en economische draagkracht 
De gemeente Zevenaar hecht waarde aan de financiële en economische draagkracht van de 
gegadigden en stelt daarom de volgende minimumeisen aan de gegadigden: 

Verzekering: Gegadigde dient te beschikken over een verzekering tegen 
bedrijfsaansprakelijkheid/beroepsaansprakelijkheid met een minimale dekking van 
€500.000,- per gebeurtenis per jaar, blijkens een daartoe strekkende verklaring van 
de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon. 

Continuïteit: Gegadigde mag geen signalen hebben dat de continuïteit van zijn onderneming in het 
geding is. Dit betekent dat de accountant geen continuïteitsparagraaf mag hebben 
opgenomen in het laatste jaarverslag van de onderneming. 

Afname grond: Bent u onvoorwaardelijk en onherroepelijk bereid en in staat de afname van de 
gronden voor Het Hof te garanderen, uiterlijk 1 jaar nadat de gemeente de gronden 
bouwrijp heeft gemaakt en het uitwerkingsplan onherroepelijk is geworden. 

Bankgarantie: Bent u bereid en in staat binnen 14 dagen na ondertekening van de nog op te stellen 
overeenkomst zekerheid te stellen ter hoogte van een bedrag van 10% van de 
koopprijs (excl. Btw) middels het afgeven van een bankgarantie of het storten van 
een waarborgsom. 

Voor wat betreft bewijsvoering is het uitgangspunt dat de gegadigden bij hun aanmelding kunnen  
volstaan met het bijvoegen van het ondertekende aanmeldformulier, de verklaring 
bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid en het laatste jaarverslag. 
 
Indien de gegadigde niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt hij uitgesloten van de 
selectie. Indien aangemeld als samenwerkingsverband dienen alle afzonderlijke leden van het 
samenwerkingsverband aan deze eisen te voldoen. 
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4.3.2 Technische capaciteiten en beroepsbekwaamheid 
Het is voor de gemeente Zevenaar van belang dat de uiteindelijke ontwikkelaar qua technische 
capaciteiten en beroepsbekwaamheid geschikt is om het deelgebied Het Hof te ontwikkelen. 
 
Gegadigde dient te beschikken over minimaal één en maximaal drie referenties, waarmee hij 
aantoont over voldoende kennis en ervaring te beschikken in het ontwikkelen en realiseren van 
(nieuwe) woongebieden. 
 
Deze referenties moeten (gezamenlijk) in ieder geval voldoen aan de volgende kenmerken: 
- Een gebiedsontwikkeling, die in de afgelopen 5 jaar voor eigen rekening en risico is 

gerealiseerd, van minimaal 50 woningen met een gemixt gestapeld en grondgebonden 
programma. 

- Project met minimaal 10 betaalbare (tot €250.000,-) woningen5 
- Ervaring met het in opdracht van een toegelaten instelling realiseren van sociale 

huurwoningen van minimaal 20 wooneenheden;  
- Duurzaam-, circulair en natuurinclusief bouwen, gegadigde beschikte minimaal over een CO2 

bewust certificaat met ambitieniveau 3 of heeft dit voor het referentieproject op 
projectniveau aangetoond. 

- Garantie en kwaliteitsborging tijdens de bouw. 
 
Hiervoor zijn minimaal de volgende werkzaamheden door gegadigde uitgevoerd: 
- Het maken van een integraal plan voor woningbouw en de daarbij behorende semiopenbare 

ruimte; en 
- Het realiseren van woningbouw en overige gebouwde voorzieningen; en  
- Het exploiteren (verkopen/verhuren) van de gerealiseerde woningbouw. 
 
Elke referentie bestaat uit een volledig compleet en naar waarheid ingevuld en ondertekend 
bijlageformulier op A3 (Bijlage 2a en 2b). Om een en ander te kunnen controleren en navraag te 
kunnen doen, vragen wij u ook de contactgegevens van een gemeentelijk contactpersoon en een 
contactpersoon van de toegelaten instelling op te geven. 
 
Ten aanzien van de te overleggen referentie(s) gelden, naast de bovenstaande zaken die erin terug 
moet keren, de volgende eisen. Als niet aan alle onderstaande eisen is voldaan, wordt de referentie 
als ongeldig beschouwd: 
- Het (de) referentieproject (-en) is (zijn) tot tevredenheid van de referentieorganisatie verricht 

in de periode van 60 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een 
aanmelding. De referentieopdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond, maar de hiervoor 
genoemde kenmerken/onderdelen, die middels de referentie worden aangetoond, moeten 
wel naar volle tevredenheid zijn uitgevoerd; en 

- Ter controle dienen bij de referentieopdrachten de actuele contactgegevens van de 
contactpersonen volledig en correct te worden opgegeven. Verificatie kan zonder verdere
 toestemming en raadpleging van gegadigde worden uitgevoerd. Gegadigde dient de
 contactpersonen van de referentieorganisatie te verwittigen van het feit dat hij of zij in dit
 kader kan worden benaderd; en 

- Indien de verklaring van de referentieorganisatie niet overeenstemt met de verklaring van 
gegadigde, of de referentieorganisatie geen medewerking aan de controle wenst te verlenen 
en dus niet kan worden geverifieerd of aan het vereiste is voldaan, kan de referentie als 
ongeldig beschouwd worden met uitsluiting van deelname aan de selectie tot gevolg; en 

 
5 Uitgangspunt is dat de gerealiseerde woningen ook in 2025 nog gerealiseerd kunnen worden voor deze VON 
prijs. 
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- Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentieopdracht is 
uitgevoerd door gegadigde. In het geval van een samenwerkingsverband is dit een der 
deelnemers van het Samenwerkingsverband waarmee wordt aangemeld; en 

- De referentieopdracht mag niet uitgevoerd zijn voor de eigen organisatie van gegadigde of 
een derde waarop deze zich beroept, een andere organisatie binnen de holding of een 
onderneming met een belang groter dan een derde in de onderneming die de 
referentieopdracht heeft uitgevoerd. 

 
De gemeente Zevenaar behoudt zich het recht voor door gegadigde nadere bewijsstukken te 
laten overleggen waaruit blijkt dat de verklaringen naar waarheid zijn ingevuld.  
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4.4 Loting 
Indien er meer dan vier gegadigden aan alle minimale voorwaarden voor aanmelding (zie paragrafen 
4.1, 4.2 en 4.3) hebben voldaan, zal op basis van loting bepaald worden welke vier partijen 
geselecteerd worden voor de selectiefase.  
- De loting vindt plaats door een notaris op een nader bekend te maken tijdstip en locatie (zie 

paragraaf 3.3); en 
- De loting is toegankelijk voor de gegadigden; en 
- De notaris wijst door loting aan elke gegadigde een rangnummer toe en stelt de rangordelijst 

op; en 
- Gegadigden worden op de hoogte gesteld van hun plaats op deze rangordelijst. 
- De nummers 1 tot en met 4 worden in eerste instantie uitgenodigd voor de selectiefase. 

Mochten er door omstandigheden binnen de selectiefase partijen afvallen (doordat 
bijvoorbeeld niet voldaan wordt aan de gestelde eisen) dan heeft de gemeente de 
mogelijkheid om op volgorde, dus beginnend bij nummer 5, partijen uit te nodigen mee te 
doen aan de selectiefase.  

 

4.5 Voorselectiebeslissing en vervolg 
Op basis van de beoordeling van de aanmeldingen en de uitslag van de eventuele loting zal de 
gemeente haar voorlopige voorselectiebeslissing aan de gegadigden meedelen. De afgewezen 
gegadigden krijgen 20 kalenderdagen de tijd om desgewenst een kort geding te starten tegen de 
uitslag, als zij het daarmee niet eens zijn. Let wel, dit betreft een vervaltermijn. 
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Bijlage 1 Aanmeldformulier voorselectie Groot Holthuizen, Het Hof 
 

(bedrijfs)Naam  
Adres  
Woonplaats  
Naam ondertekenaar  
Geboortedatum  
Functie  
Telefoon  
E-mailadres  

 
Verzoekt hierbij (namens (bedrijfsnaam)…………………………………………………….) te worden toegelaten tot 
het selectieproces voor ontwikkelen en realiseren van Het Hof te Zevenaar. 
 
En verklaart hierbij: 

- Bekend te zijn met de voorselectieleidraad en in te stemmen met de inhoud en voorwaarden 
daarvan; 

- Dat de in de voorselectieleidraad in paragraaf 4.2 uitgebreid omschreven uitsluitingsgronden 
(1 t/m 2) niet op hem/haar van toepassing zijn. 

- Dat de ondergetekende, indien de gemeente uiteindelijk tot het sluiten van een koop- en 
ontwikkelovereenkomst voor de realisatie van het Hof mocht overgaan, het plan zal 
financieren met rechtmatig verkregen vermogen.  

- Dat hij bereid en in staat is de afname van de gronden voor Het Hof te garanderen, uiterlijk 1 
jaar nadat de gemeente de gronden bouwrijp heeft gemaakt en het uitwerkingsplan 
onherroepelijk is geworden (begin 2026). 

- In het laatste jaarverslag van de onderneming is geen continuïteitsparagraaf opgenomen. 
- Dat hij bereid en in staat is na ondertekening van de nog op te stellen overeenkomst 

zekerheid te stellen ter hoogte van een bedrag van 10% van de koopprijs (excl. Btw) middels 
het afgeven van een bankgarantie of het storten van een waarborgsom. 

- Dat hij minimaal beschikt een CO2 bewust certificaat met ambitieniveau 3 of dat op 
projectniveau kan aantonen. 

 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend op  
 
Ondertekening*: 

 

 

 

Naam:         

Plaats:         

Datum:        

 
* Deze aanmelding is slechts geldig indien voldaan wordt aan de voorschriften aanmelding 

paragraaf 3.4 van de selectieleidraad. 
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Bijlage 2a Formulier referentieprojecten  
Naam referentieproject  
In welke periode zijn de werkzaamheden als gevraagd uitgevoerd  
Naam referentieorganisatie  
Adresgegevens referentieorganisatie  
Activiteiten referentieorganisatie  
Naam gemeentelijk contactpersoon/projectleider  
Telefoonnummer gemeentelijk contactpersoon  
Naam toegelaten instelling (woningbouwcorporatie)  
Telefoonnummer contactpersoon toegelaten instelling  
Indien het referentieproject is uitgevoerd door een specifieke deelnemer aan het samenwerkingsverband of 
specifieke derde waarop door gegadigde een beroep wordt gedaan; Welke entiteit heeft deze 
referentieopdracht uitgevoerd? 

 

Deze referentie voldoet aan de volgende kenmerken? Nee Ja 
Een gebiedsontwikkeling, die in de afgelopen 5 jaar voor eigen rekening en risico is gerealiseerd van minimaal 50 
woningen met een gemixt gestapeld en grondgebonden programma. 

Toelichting 
 
 

 
 

  

Project met minimaal 10 betaalbare (tot €250.000,-) woningen (nog realiseerbaar in 2025) 
Toelichting 
 
 

 
 

  

Ervaring met het in opdracht van een toegelaten instelling realiseren van sociale huurwoningen van minimaal 20 
wooneenheden 

Toelichting 
 
 

 
 

  

Duurzaam-, circulair en natuurinclusief bouwen, gegadigde beschikte minimaal over een CO2 bewust certificaat 
met ambitieniveau 3 of heeft dit voor het referentieproject op projectniveau aangetoond. 

Toelichting 
 
 

 
 

  

Garantie en kwaliteitsborging tijdens de bouw 
Toelichting 
  

 
 

  

 

Gegadigde heeft minimaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd Nee Ja 
Het maken van een integraal plan voor woningbouw en de daarbij behorende semiopenbare ruimte   
Het realiseren van woningbouw en overige gebouwde voorzieningen   
Het exploiteren (verkopen/verhuren) van de gerealiseerde woningbouw   
Het project is tot volle tevredenheid van de referentieorganisatie verricht in de periode van 60 maanden 
voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van de aanmelding 

  

   
Gegadigde verklaart, door het tot volle tevredenheid uitvoeren van deze referentie-opdracht, ervaring te hebben 
met de in deze selectie gevraagde werkzaamheden 
 

Handtekening 
 

Dit kan bij de referent worden geverifieerd zonder voorafgaande toestemming van gegadigde. De referent hoeft 
deze verklaring bij aanmelding niet te ondertekenen.   
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Bijlage 2b Formulier referentieprojecten (afbeeldingen), ter illustratie 
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Bijlage 3 Ruimtelijke visie Het Hof 
 
Hoofdopzet 
De inzet is erop gericht om met de ontwikkeling van het Hof een duidelijk bijdrage te leveren aan het 
woningbouwprogramma. Ook vanuit de buurt is er begrip voor de woningbouwopgave en de insteek 
om in het gebied een hogere bebouwingsdichtheid te realiseren dan in de andere buurtschappen 
binnen Groot Holthuizen is gebeurd. Dit is immers altijd de inzet geweest voor deze plek. 
Geconstateerd is wel dat het onwenselijk is om de maximale bouwmogelijkheden uit het 
moederbestemmingsplan (Groot Holthuizen en Hengelder II) ten volle te gaan benutten, zoals een 
bouwhoogte tot 20 meter ongeacht de plek in Het Hof. De voorkeur wordt gegeven aan een 
bebouwingsbeeld van overwegend 3 bouwlagen met op logische plekken met weinig invloed op het 
woongenot in naastgelegen buurtschappen De Tol en De Bem de mogelijkheid accenten toe te 
voegen, zijnde niet hoger dan het bestaande appartementencomplex in De Tol. In het geval van 
relatief hoge gestapelde bouw (> 3 bouwlagen), zal dit strategisch gesitueerd moeten zijn binnen het 
plangebied met aandacht voor de directe omgeving (zicht, privacy, uitstraling en schaduwwerking). 
Een dergelijke bebouwing wordt daarmee vooral acceptabel geacht op grotere afstand van de 
contour van Het Hof. 

Inzet is om bij een bouwhoogte tot en met 3 lagen tenminste 7 meter afstand te houden tot de 
omliggende groenstructuren om zo het groen veilig te stellen en de ruimte te bieden voor tenminste 
een goede padenstructuur naar de bebouwing. Bij bebouwing hoger dan 3 lagen dient een afstand 
tot de plancontour te worden gerespecteerd van tenminste 15 meter. Een uitzondering hierop vormt 
de noordzijde die grenst aan het water. Hier kan de bebouwing tegen de plancontour komen te 
liggen waardoor volumes die met ‘de voet in het water staan’ ook mogelijk zijn. 

Hogere bouwvolumes (>15 meter) komen daarmee meer in het middengebied van de locatie te 
liggen (op gepaste afstand van omliggende bebouwing) of gekoppeld aan de entree aan de 
noordzijde, fungerend als begeleidende bouwblokken die in maatvoering een overgang kunnen 
vormen naar de schaal van het noordelijke gebied van de Landeweer (Liemers College, Fashion 
Outlet). Onderdeel van deze entree, waarbij een brug over het water toegang biedt voor het 
autoverkeer, is een uitnodigend entreegebied waarbij ook is ingezet op een robuuste groene 
begeleiding van de toegangsweg. 

Interne structuur 
Met één heldere hoofdontsluiting voor de auto is het zaak dat de verkeersstructuur binnen Het Hof 
logisch in elkaar steekt. Een heldere rondgang waaraan de parkeergelegenheid is ontsloten en die 
tevens geschikt is voor afvalinzameling en hulpdiensten, zal gelet op de beperkte omvang van het 
deelgebied, afdoende moeten zijn. Deze rondgang kan mogelijk grotendeels in het middengebied 
worden opgelost, waardoor de aanblik op Het Hof in hoofdzaak bepaald wordt door gevelbeelden en 
groen en dus niet door auto’s. Desondanks is het streven erop gericht om ook in vooral functioneel 
ingericht (parkeer)gebied aandacht te hebben voor de verblijfskwaliteit en groen. 
Fietser en voetganger zijn gebaat bij goed gekozen verbindingen met de omliggende verbindingen en 
vanuit de buurt is de mogelijkheid om op aantrekkelijke wijze door het Hof te lopen, naast de 
mogelijkheid buitenom, wenselijk. 
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Bouwvormen 
Een nadrukkelijke onderscheid met de omliggende buurtschappen is de mogelijkheid om te kiezen 
voor onderscheidende bouwvormen. De inzet op een hogere bebouwingsdichtheid en daarbinnen 
naar verwachting ook een deel gestapelde bouw, leidt tot een ander bebouwingsbeeld voor dit 
plandeel. Dit biedt mogelijkheden voor andere, en mogelijk overwegend grotere hoofdvolumes, dan 
tot nu toe in Groot Holthuizen gangbaar zijn. Waar daar voornamelijk een traditionele 
volumeopbouw voor eengezinswoningen overheerst bestaande uit 1-2 bouwlagen met zadelkap, 
liggen er in Het Hof ook kansen voor andere kapvormen en/of plat afgedekte bebouwing. Hierbij 
willen we ontwikkelaars uitdagen om ook na te denken over het inzetten op groene daken, liefst in 
een vorm die ook beleefbaar is.  
Door in de uitwerking qua materiaal, detailleringsniveau en kleurpalet aan te sluiten bij de omgeving, 
hoeft de eenheid van de totale wijk hiermee niet in het geding te komen maar kan toch een 
onderscheidend deelgebied ontstaan. De noodzaak om te komen tot één uniform robuust 
bebouwingsbeeld, bestaande uit één architectuurbeeld voor een groot allesomvattend  voor het 
gehele Hof is er niet. 
Bergruimtes zijn in het geval van appartementen nadrukkelijk opgenomen in het hoofdvolume. Bij 
grondgebonden woningen wordt een logische situering van bergingen nagestreefd, zoveel mogelijk 
uit het zicht en eventueel geclusterd en ontworpen in combinatie met erfafscheidingen. 
 
Inpassing 
Het primaire streven is het bereiken van ruimtelijke kwaliteit en het behoud van de menselijke maat, 
uiteraard gekoppeld aan het laten landen van de woningbouwopgave. Een mega wooncomplex op 
het terrein sluit zodoende niet aan. Enkele grotere bouwblokken behoren weliswaar tot de 
mogelijkheden, maar in die gevallen zal de buitenruimte hierin mee moeten bewegen. Hoe 
volumineuzer het blok, des te rianter mag de omliggende buitenruimte zijn, en dan niet bedoeld als 
extra parkeerruimte maar vooral ten gunste van extra groen en verblijfskwaliteit in het plan. Voor de 
parkeervoorziening is daarbij een sterke voorkeur voor het zoveel mogelijk inzetten op oplossingen 
waarbij auto’s zoveel mogelijk aan het zicht zijn onttrokken en waarbij in ieder geval voor gestapelde 
bouw in het hogere segment een gebouwde parkeeroplossing mag worden verwacht. 
 
Ten aanzien van de buitenruimte geldt ook binnen Het Hof dat verharding en groeninrichting 
belangrijke en onlosmakelijke onderdelen zijn van de woonomgeving. Fraai en degelijk 
materiaalgebruik, robuuste beplantingsstructuren, aandacht voor overgangen/terreinafscheidingen 
en oog voor duurzaamheidsaspecten zoals waterberging en-infiltratie en aandacht voor het 
voorkomen van hittestress, moeten zodoende in de nadere planuitwerking naar voren komen.  
 
Beeldkwaliteit 
Het met zorg detailleren van de gevelbeelden kan invulling geven aan de wens voor diversiteit en 
afwisseling en daarmee hoogwaardige architectuur. Speelsheid in het omgaan met bouwvolumes, 
verspringingen en het soms durven loslaten van standaard blokken door bijvoorbeeld afrondingen, 
afwisseling in bouwhoogtes en variatie binnen bouwblokken bieden genoeg kansen voor een 
onderscheidend klein buurtschap zonder dat de menselijke maat hierin verloren gaat of het geheel te 
zeer los komt te staan van de rest van Groot Holthuizen. 
 
Qua architectuurbeeld is het vanuit de buurt wenselijk dat er wordt ingestoken op een hoogwaardige 
vormgeving met aandacht voor de individuele woningen en bouwblokken en een goede detaillering.   
Ingezet dient te worden op een beeld dat de woonfunctie uitstraalt en waarbij een wisselwerking 
tussen binnen en buiten beleefbaar is. Een meer traditionele doch eigentijdse architectuur vormt de 
basis; dus niet te modern, te industrieel of met een te stadse uitstraling. 
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Wat betreft materiaalkeuze wordt aangesloten op omliggende buurtschappen waarbij baksteen, 
hout en glas de boventoon voeren in combinatie met de (deels groene) dakvlakken. Voor de 
baksteen is het brede spectrum van aardtinten beschikbaar met ruimte voor witte verbijzonderingen. 
Hout is het uitgangspunt voor kozijnen, ramen en deuren al is een overtuigend alternatief 
bespreekbaar. Ook hout kan overigens worden toegepast als gevelbekleding. Andere materialen, die 
met behoud van de beoogde uitstraling in de bouw gebruikt kunnen worden en in positieve zin 
bijdragen aan de duurzaamheidsopgave zijn bespreekbaar. 
 
Een laatste aandachtspunt omtrent de beeldkwaliteit, betreft het voorkomen van een monotoon 
bebouwingsbeeld. Dit kan bijvoorbeeld door wisselingen in hoogte, wisselingen in de kaprichting, en 
het maken van verspringingen in de voorgevel. Belangrijk is echter dat de gebouwen in Het Hof zich 
ondanks verschillen wel goed moeten verhouden ten opzichte van de omliggende bebouwing, 
waarbij een balans tussen variatie en samenhang wordt nagestreef


