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Tijdelijke woningen Nijkerkerstraat 
 
 
Beslispunten: 

Het college besluit:  
1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de planontwikkeling van tijdelijke woningen aan de 

Nijkerkerstraat: 
 
Woonprogramma 

- Gemengd woonconcept, bestemd voor de doelgroep statushouders (20 woningen) en reguliere 
huurders met voorrang voor jongeren.  

- Ca. 40 kleine sociale huurwoningen (28 m2), inclusief een gemeenschappelijke ruimte. 
- Tijdelijke woningen voor 10 jaar.  
- Inzet van sociaal beheer en community-coach ter ondersteuning van het gemengde woonconcept. 

Ruimte en milieu 
- Woningen situeren in 2 bouwvolumes van twee bouwlagen hoog haaks op de Nijkerkerstraat, in 

aansluiting op de agrarische bebouwing elders langs de Nijkerkerstraat. 
- Ontsluiting via de parallelweg. 
- Behoud bomenrij aan de noordrand van het perceel en langs de Nijkerkerstraat. 
- Uitwerking van het plan rekening houdend met geluidsbelasting op het perceel. 
- Voldoen aan wet- en regelgeving voor tijdelijke woningen. 

Communicatie en participatie 
- Betrekken van direct omwonenden bij de verdere planuitwerking.   

 
2. Te starten met de verdere uitwerking van het plan Nijkerkerstraat en hierbij de direct omwonenden te 

betrekken. 
  

3. De raad het raadsvoorstel met begrotingswijziging, het investeringskrediet en de herplaatsingsgarantie 
voor te leggen. 

 

 

 
Aanleiding 
Er is een grote vraag naar woningen in het algemeen en specifiek voor betaalbare sociale 
huurwoningen voor statushouders en jongeren (Deltaplan Wonen). De gemeente wil de 
bouw van extra woningen stimuleren. In de gemeente Amersfoort is gezocht naar locaties 
die permanent of tijdelijk ingezet kunnen om woningen te realiseren. De locatie 
Nijkerkerstraat is een van de locaties waar tijdelijke woningen mogelijk zijn.  
Omnia Wonen wil op deze locatie circa 40 tijdelijke woningen realiseren voor een periode 
van 10 jaar voor de doelgroep statushouders en alleenstaande woningzoekenden met 
voorrang voor jongeren. Het plan is hier een gemengd woonproject te realiseren net zoals  
de Pionier is. Voor het project is subsidie van het ministerie van BZK ontvangen. 
 
De afgelopen periode is de haalbaarheid onderzocht en zijn Omnia en de gemeente tot een 
sluitende businesscase gekomen. De businesscase gaat uit van de volgende uitgangspunten: 

 Er komen ca. 40 eenkamer woningen van 28 m2 voor een periode van 10 jaar, 
waarvan 20 woningen worden verhuurd aan statushouders.  

 De woningen worden verhuurd met een huur die past bij de doelgroep, onder de 2e 
aftoppingsgrens (ca € 470,-).  

  
 
 
 
 
Collegevoorstel 
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 Omnia ontvangt een eenmalige exploitatiesubsidie van € 620.000,- en jaarlijks een 
exploitatiesubsidie van € 22.000,- gedurende 10 jaar, vanwege het tekort in de 
grond- en vastgoedexploitatie.  

 Omnia huurt het perceel van de gemeente, voor een bedrag van € 22.000,- 
hetgeen gelijk is aan de jaarlijkse exploitatiesubsidie. 

 De gemeente Amersfoort betaalt een community-coach. 
 Gemeente en Omnia Wonen spannen zich in om na 10 jaar een andere locatie te 

vinden waar de eenkamerwoningen naar toe verplaatst kunnen worden. Het gaat 
om een locatie in de gemeente Amersfoort of op een andere locatie in het 
beheergebied van Omnia Wonen. De gemeente en Omnia zijn voornemens dit om 
met dit project aan te dragen voor het rijk voor deelname aan de 
Rijksgarantieregeling.  
  

Rijksgarantieregeling 
Half oktober heeft het ministerie van BZK in overleggen met Aedes en de VNG meer 
bekend gemaakt over de Rijksgarantieregeling voor tijdelijke verplaatsbare woningen 
(flexwoningen). De Rijksgarantieregeling is nog in ontwikkeling, maar besluitvorming lijkt 
nog dit jaar in de ministerraad plaats te vinden. Het wordt een landelijke regeling. Er 
vindt nu consultatie bij de VNG en Aedes plaats. 
  
De Rijksgarantieregeling heeft het rijk ontwikkeld om financiële risico’s bij de 
ontwikkeling van flexwoningen voor de ontwikkelaar van de woningen te verkleinen. 
Verplaatsbare woningen kunnen meestal maar 10 jaar op een locatie staan,  terwijl ze een 
levensduur hebben van 30-40 jaar. Vanwege de kosten is het noodzakelijk dat ze ook over 
een dergelijke periode geëxploiteerd worden. Hiervoor zijn tweede locaties nodig. 
Gemeenten kunnen op dit moment geen zekerheid geven aan corporaties over de 
beschikbaarheid van deze tweede locaties. De Rijksgarantieregeling omvat 
procesafspraken voor ontwikkelaar/corporatie, gemeente, provincie en rijk om te zoeken 
naar een tweede locatie. Daarnaast zijn er financiële afspraken in de regeling opgenomen 
om eventuele tekorten van de investeerder/corporatie bij herplaatsing voor het grootste 
deel te compenseren 
 
De Rijksgarantieregeling houdt het volgende in. Een corporatie/investeerder legt bij de 
start van het project € 1.000,- per woning in, in een fonds. Na de eerste 
exploitatieperiode wordt naar een tweede locatie gezocht, eerst in de eigen gemeente, 
het werkingsgebied van de corporatie, in de regio en met bemiddeling van het rijk 
landelijk. Het ministerie van BZK wil het beschikbaar stellen van 2e locaties opnemen in 
Regionale woondeals. 
Bij het vinden van een 2e locatie gaat het overigens niet alleen om het ruimtelijke aspect. 
Bij de tweede locatie moet de corporatie ook met de ontwikkelaar van de tweede locatie 
overeenstemming bereiken over de prijs van de te verkopen flexwoningen. Als er geen 
tweede locatie gevonden wordt, of als bij de onderhandeling over een tweede locatie de 
corporatie een lager bedrag ontvangt dan de boekwaarde van de woning, dan treedt het 
financiële deel van de garantieregeling in werking.   
De corporatie krijgt de garantie dat zij op het moment dat zij de eerste locatie verlaat, 
80% van de boekwaarde vergoed krijgt. In de Rijksgarantieregeling wordt deze 80% wordt 
betaald door het rijk en de gemeente. Oorspronkelijk was de verhouding 50% door het rijk 
en 30% door de gemeente. Naar aanleiding van consultatie bij de VNG en Aedes wordt nu 
nagedacht over een bijdrage van 70% door het rijk en 20%-15% door de gemeente. In de 
risicoparagraaf is een aantal scenario’s uitgewerkt met de financiële gevolgen van deze 
verschillende percentages. 

 
 

Beoogd effect 
We benutten het gemeentelijk perceel aan de Nijkerkerstraat voor tijdelijke woningen 
voor een periode van 10 jaar om statushouders en alleenstaande woningzoekenden met 
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voorrang voor jongeren, die dringend een woning nodig hebben, te huisvesten. Hiermee 
bieden we doelgroepen een woning, die het lastig hebben op de woningmarkt.  
We ontlasten hiermee de overvolle asielzoekerscentra en leveren een bijdrage aan de 
gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders. 
 
De statushouders kunnen hun integratie in Amersfoort starten nu ze een woonruimte 
hebben. Het gemengde woonconcept draagt hier aan bij.  
 
Argumenten 

1.1 Grote behoefte aan nieuwe woningen voor statushouders  
De knelpunten op de woningmarkt worden steeds zichtbaarder. Er is een groot tekort aan 
woningen voor statushouders, reden voor het stokken van de doorstroming van 
asielzoekerscentra met onvoldoende slaapplekken als gevolg. In het plan voor 40 tijdelijke 
woningen aan de Nijkerkerstraat kunnen 20 statushouders in een gemengde woonvorm 
worden gehuisvest.  

 
1.2 Gemengde woonvormen spoedzoekers en statushouders een fijne woonomgeving 
waar men steun heeft aan elkaar. 

We willen het woonproject Nijkerkerstraat als gemengd wonen ontwikkelen. Dat betekent 
dat verschillende mensen bewust samen wonen, contact onderhouden en elkaar helpen 
zodat de locatie als zelfstandig functionerende gemeenschap of ‘community’ gaat 
fungeren. Aandacht voor het faciliteren van ontmoetingsplekken en de inzet van extra 
sociaal beheer en een community-coach zijn hiervoor belangrijke succesfactoren. 
Gemeente Amersfoort en Omnia Wonen hebben al afspraken gemaakt over de inzet van de 
community-coach en sociaal beheer.  
 

1.3 Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat ca. 40 woningen op de locatie 
Nijkerkerstraat mogelijk zijn. 

De locatie Nijkerkerstraat is een perceel van de gemeente van 2.770 m2, gelegen aan de 
parallelweg langs de Nijkerkerstraat. Samen met Omnia Wonen is verkend of deze locatie 
geschikt is voor tijdelijke woningen. Het blijkt dat op de locatie ca. 40 studio’s mogelijk 
zijn voor een persoonshuishoudens. Het parkeren kan op het eigen terrein worden opgelost 
en de parallelweg kan de verkeersafwikkeling aan, mits deze op enkele plaatsen verbreed 
wordt. Omdat de locatie geluid belast is, is gezocht naar geluidsafscherming ten opzichte 
van knooppunt Hoevelaken. Een verkaveling met twee blokjes naast elkaar en aan de 
verbindende galerij een geluidswerende voorziening op te nemen biedt hiervoor de meeste 
mogelijkheden.  

 
2.1 Plan moet nog verder uitgewerkt worden.  

Het plan wordt verder uitgewerkt, waarbij direct omwonenden betrokken worden.  
 

3.1 Het aanpassen van de baten en lasten van de meerjarenbegroting is een 
bevoegdheid van de raad. 

Voor het plan is subsidie ontvangen die gebruikt wordt om het project te doen slagen. Dit 
leidt tot wijzigingen in de meerjarenbegroting.  
 

3.2 Het realiseren van tijdelijke woningen voor een periode van 10 jaar op deze 
locatie levert zonder subsidie geen haalbare business-case op. 

De gemeente heeft subsidie van het rijk gekregen om woningen voor vergunninghouders te 
(laten) realiseren. De gemeente is voornemens een exploitatiesubsidie te verlenen voor het  
tekort op de grond- en vastgoedexploitatie.  
 

3.3 De rijksgarantieregeling biedt Omnia meer financiële zekerheid na 10 jaar 
waarbij het rijk een groot deel van de mogelijke kosten voor haar rekening neemt. 

De rijksgarantieregeling is nog niet definitief maar wordt in het leven geroepen om risico’s 
van de investeerder (corporatie) te verkleinen door procesafspraken over het zoeken naar 
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een tweede locatie en risicoafdekking voor het geval de businesscase over 10 jaar erg 
negatief is voor de corporatie. Het rijk neemt 50 tot 70% van dit risico op zich. Maar ook van 
de gemeente wordt een financiële bijdrage verwacht indien er geen positieve businesscase 
op een tweede locatie is. Uitgaande van 40 woningen en stichtingskosten van € 100.000,- per 
woning bedraagt de totale investering 4 miljoen. Na 10 jaar is er circa 30% van afgeschreven 
en resteert er een boekwaarde van 2,6 miljoen. In het meest extreme geval, dat de 
woningen niets meer waard zijn, komt in het worst case scenario 30% voor rekening van de 
gemeente, zijnde 0,8 miljoen euro. 
 

 
Kanttekeningen 

1.1 Het programma met ca. 40 tijdelijke woningen wijkt af van het concept 
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Nijkerkerstraat waarin 2 woningen op deze locatie 
waren voorzien. 

Voor de concept Gebiedsvisie Nijkerkerstraat is een participatietraject doorlopen. Op het 
perceel waar nu de tijdelijke woningen gepland worden, zijn in het concept Ruimtelijke 
Ontwikkelingsplan 2 woningen opgenomen. De realisering van het Ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan is vertraagd omdat de nieuwe eigenaar van veel gronden aan de 
oostkant van de Nijkerkerstraat de visie op dit moment niet wil realiseren. Het ruimtelijk 
Ontwikkelingsplan biedt de flexibiliteit om spoedeisende tijdelijke functies mogelijk te 
maken. Evengoed is dit een verandering ten opzichte van wat de deelnemers aan het 
participatietraject verwachten op deze plek. Gezien het grote belang van woonruimte 
voor statushouders, alleenstaande woningzoekenden en jongeren vinden we het toch 
belangrijk om deze keuze te maken. Een zorgvuldig overleg met de direct omwonenden en 
andere belanghebbenden is cruciaal om deze keuze toe te lichten en hen te betrekken bij 
de verdere uitwerking. 
 

1.2 De locatie Nijkerkerstraat kent een hoge geluidsbelasting.  
Het plan wordt nog verder geoptimaliseerd teneinde een aanvaardbaar geluidsniveau in de 
woning te realiseren. De geluidnota 2016 biedt het college van burgemeester en 
wethouders de mogelijkheid om een specifieke afweging te maken.  
 

3.1 De Rijksgarantieregeling is nog niet definitief, en de gevolgen van deelname aan 
de regeling moeten nog verder worden onderzocht.  

De Rijksgarantieregeling is nog niet definitief. Daarnaast is het gewenst de criteria uit te 
werken waaronder de gemeente Amersfoort wil meewerken aan de regeling. Ook de 
financiële gevolgen van een dergelijk besluit voor andere locaties moeten in beeld worden 
gebracht. Dit kan betekenen dat de uiteindelijke regeling substantieel afwijkt van het 
huidige concept. Indien het totale garantiebedrag hoger wordt dan het genoemde bedrag, 
dan zal hier opnieuw besluitvorming op plaats moeten vinden. 

 
 

Duurzaamheid 
De tijdelijke woningen op de locatie Nijkerkerstraat staan 10 jaar op deze locatie, daarna 
wordt een tweede locatie gezocht voor de woningen. De woningen worden dus langere tijd 
gebruikt. Daarom gaat Omnia Wonen woningen realiseren die voldoen aan het bouwbesluit 
voor permanente woningen. De duurzaamheidseisen voor permanente woningen liggen 
hoger dan voor tijdelijke woningen.  
Daarnaast wordt in de inrichting van het buitengebied ingezet op zoveel mogelijk groene 
invulling. De houtwal aan de rand van het perceel wordt gehandhaafd.  
 
 
Financiën 
 
De gemeente ontvangt de subsidie van het Ministerie van BZK en Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland voor de ontwikkeling van extra woningen voor statushouders en 
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aandachtsgroepen. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.065.320. De incidentele baten 
en lasten voor de realisatie van dit plan waren nog niet in de meerjarenbegroting voorzien 
en worden in 2023 gerealiseerd. In dit voorstel wordt voorgesteld om de begroting aan te 
passen voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen aan de Nijkerkerstraat en een krediet 
beschikbaar te stellen voor de realisatie van een goede ontsluiting van de locatie tijdelijke 
woningen aan de Nijkerkerstraat. Dit krediet wordt volledig gedekt door de bijdrage van 
het Ministerie BZK. In de onderstaande tabel is een raming opgenomen voor de verdeling 
van de baten en lasten over de programmaonderdelen. 
 
 
 
Onderwerp 2022 2023 2024 2025 I/

S 
Kosten en 
dekking 
in hoofdstuk / 
programma 

Exploitatielasten voorstel: 
- Exploitatiesubsidie 

jaarlijks  
- Exploitatiesubsidie 

eenmalig 
- Plankosten 
- Verbreding 

toegangsweg 
- Community-impuls 

Totaal lasten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.000 

620.000 
 
 
 

120.320 
200.000 

 
125.000 

1.076.320 

 
22.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

22.000 

 
22.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

22.000 

 
S 
I 
 
 
 
I 
I 

 
1.3 Wonen 
 
1.3 Wonen 
 
 
1.2 RO 
1.2 RO 
 
1.3 Wonen 

Exploitatiebaten voorstel: 
- Huurinkomsten van 

de grond 
- Subsidie Ministerie 

BZK 
- Subsidie Ministerie 

BZK en RvO 
Totaal baten 

 
 

 
11.000 

 
 

200.000 
 

865.320 
 

1.076.320 

 
22.000 

 
 
 
 
 
 

22.000 

 
22.000 

 
 
 
 
 
 

22.000 

 
S 
 
 
I 
 
I 

 
1.2 RO 
 
 
1.2 RO 
 
1.3 Wonen 
 
 

Saldo Baten en Lasten  0 0 0   

 
De realisatie van het plan wordt (bijna) geheel door derden gedekt. Voor het gebruik van 
de gronden ontvangt de gemeente huur van Omnia, circa € 22.000 per jaar. We zijn 
voornemens om Omnia jaarlijks een exploitatiesubsidie toe te kennen voor hetzelfde 
bedrag voor een periode van 10 jaar, en daarnaast een eenmalige exploitatiesubsidie van 
€620.000,- vanwege het tekort in de grond- en vastgoedexploitatie van Omnia Wonen.  
De plankosten betreffen interne uren. De community impuls betreft een coach wat door 
een derde partij wordt uitgevoerd. We proberen dit in een keer voor meerdere jaren af te 
spreken met een derde partij. Als de lasten van de community coach doorlopen in 2024 en 
verder dan worden deze lasten door de programma’s Wonen en Zorg gedekt. 
 
Uitwerking rijksgarantieregeling voor de Nijkerkerstraat 
Voor het project Nijkerkerstraat werkt de Rijksgarantieregeling als volgt uit. De 
stichtingskosten van één tijdelijke woning bedragen op deze locatie € 100.000,-. Omnia 
Wonen en de gemeente willen op de locatie Nijkerkerstraat woningen met een goede 
kwaliteit als voorwaarde om op deze (vrij afgelegen) plek een goed woonmilieu te kunnen 
bieden. De woningen gaan minimaal 30 jaar mee en hebben daardoor een lange 
afschrijvingstermijn1. Dit betekent voor de Rijksgarantieregeling dat als er geen tweede 
locatie wordt gevonden, de gemeente voor 40 woningen tot € 800.000,- betaalt (uitgaande 
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van het maximale percentage van 30% van de restwaarde op dat moment). De regeling is 
hiermee een incentive voor de gemeente, rijk en corporatie om een tweede locatie te 
vinden. De gemeente Amersfoort kan hierop inspelen door in toekomstige 
stadsontwikkeling nu al rekening te houden met herplaatsingslocaties.  
 
Het financiële risico dat volgt uit de garantstelling wordt in de meerjarenbegroting en in 
de jaarrekening opgenomen in het ratio weerstandsvermogen en jaarlijks geactualiseerd. 
Op dit moment is het risico lastig in te schatten. Richting het einde van de eerste periode 
zal duidelijk worden of er herplaatsingslocaties beschikbaar komen en hoeveel dekking 
nodig is voor de gemeentelijke lasten van de garantie bij gebrek aan locaties of bij 
tegenvallende marktomstandigheden na afloop van een tweede exploitatieperiode. Uw 
raad zal in dat geval ter zijner tijd hierover een voorstel krijgen. De garantstelling voldoet 
aan het gemeentelijke treasury statuut, waaronder de eis dat het publiek belang gediend 
hiermee gediend is. 
 
 
Risicoparagraaf  
 
Subsidievoorwaarden 
De gemeente heeft subsidie gekregen voor de realisatie van woningen voor statushouders. 
Een van de voorwaarden was oplevering in het eerste kwartaal van 2023. Dat is niet 
haalbaar gebleken. De gemeente heeft een wijzigingsverzoek bij het ministerie ingediend 
om de woningen later op te mogen leveren. Het behoud van de subsidie is noodzakelijk 
voor een haalbare businesscase van de gemeente en Omnia. Mondeling is positief 
gereageerd op dit verzoek maar uitsluitsel over dit verzoek is nog niet ontvangen. Verdere 
vertraging betekent dat de subsidie vervalt en het project financieel onhaalbaar is.    
 
Weinig financiële ruimte voor tegenvallers 
Gemeente en Omnia hebben een sluitende businesscase kunnen ontwikkelen waarbij 
weinig ruimte is voor tegenvallers. 
 
Scenario’s garantieregeling 
Voor de garantieregeling hebben we drie scenario’s ontwikkeld:  

 In scenario 1 is er over 10 jaar geen behoefte aan flexwoningen, er zijn geen 
locaties en de restwaarde van de woningen zijn nihil. De woningen worden 
gesloopt. Dit scenario is het meest negatief. De garantieregeling wordt ingeroepen 
waarbij de gemeente een percentage van de boekwaarde van de woningen na 10 
jaar betaalt (30-15 % van de boekwaarde).  

 In scenario 2 is er wel een locatie gevonden, maar zijn de uitgangspunten van de 
businesscase voor deze tweede locatie gelijk aan de situatie nu. De huidige 
flexwoningen worden gesubsidieerd. Het rijk verleent subsidies per woning, 
daarnaast stellen veel gemeenten de grond gratis ter beschikking (huur waar een 
gemeentelijke exploitatiesubsidie tegenover staat). Alleen met deze subsidies ter 
waarde van 1,3 mln en een tweede locatie is de business case voor flexwoningen 
haalbaar. De gemeente betaalt een percentage van 1,3 mln (30-15 % van het 
tekort).  

 In scenario 3 is er wel een vraag naar flexwoningen en is de marktwaarde van de 
woningen ook gelijk of hoger dan de boekwaarde na 10 jaar. De woningen kunnen 
worden verkocht en de garantieregeling wordt niet ingeroepen. 

  
Scenario 1 
geen restwaarde, 
sloop woningen 

Scenario 2 
2e locatie tekort 
gelijk aan huidige 
businesscase 

Scenario 3 
Plek elders in 
het land, 
marktwaarde 
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gelijk of meer 
dan boekwaarde 

Aanschafkosten per 
woning 

 €        100.000,00  
  

Boekwaarde na 10 
jaar, bij afschrijving in 
30 jaar 

 €          66.666,67  
  

Tekort na 10 jaar voor 
40 woningen 

 €     2.666.666,67   €    1.300.000,00   € 0,-                              

Bijdrage gemeente 
   

30%  €        800.000,00   €       390.000,00   € 0,-                              

20%  €        533.333,33   €       260.000,00   € 0,-                              

15%  €        400.000,00   €       195.000,00   € 0,-                              

 
 
Communicatieboodschap 
Er is een grote vraag naar woningen en vooral naar betaalbare sociale huurwoningen voor 
statushouders en andere woningzoekenden die met spoed een woning nodig hebben. De 
gemeente Amersfoort stimuleert de bouw van extra woningen. Hiervoor zoekt de 
gemeente naar locaties die permanent of tijdelijk ingezet kunnen worden. Met tijdelijke 
woningen kunnen we op korte termijn voorzien in extra woningen. Omnia Wonen en 
gemeente Amersfoort willen nu voor statushouders en alleenstaande woningzoekenden 
(met voorrang voor jongeren) aan de Nijkerkerstraat ca. 40 woningen bouwen, voor een 
periode van 10 jaar. Het gaat om een weilandje tussen Nijkerkerstraat 31 en 33. De 
locatie is eigendom van de gemeente. Het college vraagt de gemeenteraad om een besluit 
te nemen over de benodigde begrotingswijziging.   
 
Communicatie: samenwerking en starten voor de start 
We zijn ons ervan bewust dat dit plan een verandering is ten opzichte van de gebiedsvisie 
waarin voor deze locatie twee woningen bedacht zijn. Deze verandering vraagt om een 
goed gesprek met de buurtbewoners. Tegelijk met het openbare collegebesluit ontvangen 
bewoners van de Nijkerstraat een brief met informatie over het plan en een uitnodiging 
voor een inloopbijeenkomst. Hier wordt het uitgewerkte plan gepresenteerd en kunnen 
vragen beantwoord worden. Daarnaast worden direct na besluitvorming door het college 
direct omwonenden benaderd voor een individueel gesprek over de plannen. Omwonenden 
worden bij de verdere planuitwerking betrokken. Er zal te zijner tijd een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd om het tijdelijk gebruik mogelijk te maken. 
 
Vervolgstappen   
Bij Omnia wordt op 23 november een besluit genomen over het project Nijkerkerstraat. 
Daarom is dit besluit onder embargo tot ook Omnia een besluit genomen heeft. Op 24 
november kan dan de communicatie gestart worden.  
Mocht onverhoopt Omnia geen positief besluit nemen dan zoekt de gemeente een andere 
partner die dit project onder de zelfde voorwaarden wil realiseren. Omwonenden worden 
wel geïnformeerd over het besluit van de gemeente om de planvorming te starten.  
 
Omnia en gemeente gaan het plan verder uitwerken en de communicatie over het plan 
met omwonenden wordt gestart. In het eerste kwartaal 2023 kan de tijdelijke bestemming 
wonen op basis van een kruimelprocedure worden vergund en kunnen de voorbereidingen 
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voor de realisatie starten. De planning van Omnia Wonen is om eind 2023 of begin 2024 de 
woningen op te leveren.  
 
 
Bijlage(n) :  

1. Haalbaarheidsonderzoek tijdelijke woningen Nijkerkerstraat 
2. Raadsvoorstel 

 
 
 


