
MEMO

Datum : 8 november 2019

Aan : Gemeenteraad Enschede

Van : Wethouder Diepemaat

Onderwerp : Kosten woonwagenlocaties

Wij hebben u een brief gestuurd over de motie Locatie-onderzoek woonwagenstandplaatsen. 
Hierin is ook een inschatting van de kosten gegeven voor de realisatie van nieuwe 
standplaatsen. De pers heeft een toelichting gevraagd op deze kosten en dit willen we ook voor 
u inzichtelijk maken. 

Uitgangspunten locatie:
Het behoefte onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd heeft aangetoond dat er een extra behoefte 
van ongeveer 20 woonwagenplaatsen is.
De Woonplaats heeft aangegeven dat, gezien de samenstelling van doelgroep, het beter zou 
zijn om 2 kleine locaties te realiseren dan 1 grote. De wens van de woonwagenbewoners op het
Sleutelkamp is dat daar ook een paar extra plaatsen bij komen maar niet alle twintig.
We zijn er daarom uitgegaan dat we er mogelijk 5 kunnen toevoegen op het huidige 
Sleutelkamp, bijvoorbeeld op een van de sportvelden. Daarnaast zijn we uitgegaan van 2 
nieuwe fictieve locaties die nu nog niet ontwikkeld zijn, bijvoorbeeld weilandjes of grasvelden, 
maar die wel relatief eenvoudig te ontsluiten zijn op een openbare weg. 

Toelichting per kostenpost
Hieronder worden de posten verder toegelicht. We zijn bij veel posten uitgegaan van een bandbreedte 
omdat deze per locatie behoorlijk kunnen verschillen. 

Civiele kosten

We zijn uitgegaan van percelen van ongeveer 2500 – 3000 m2 nodig. De civiele kosten bestaan
in ieder geval uit:

 het opschonen van het terrein, dus bestaand groen verwijderen en nieuw planten waar 
nodig

 het aanleggen van riolering t.b.v. hemelwater en vuil water 
 het verwijderen van bestaande verharding waar nodig en het opnieuw aanbrengen van 

rijbaan en verharde standplaatsen
 het aansluiten van het terrein op de openbare weg. 
 Het aanleggen van openbare verlichting
 Het verleggen of aanleggen van kabels en leidingen
 Het aanbrengen van een afrastering rondom terrein met een draaipoort

We hebben gebruik gemaakt van kengetallen en ervaringsgegevens om de bedragen in te 
schatten. 

Pas op: Er is geen rekening gehouden met saneringskosten. Mocht een locatie vervuild zijn dan
is de vraag of we gaan saneren of op zoek gaan naar een andere locatie. 

Boekwaarde
De boekwaarde is de waarde waarvoor de grond bij de gemeente in de boeken staat of 
waarvoor we het denken te kunnen aankopen als het gaat om grond van een ander. Dit is een 
aanname en de verschillen zijn per locatie groot. 
Er is voor een nieuwe locatie van 7-8 standplaatsen een perceel van ongeveer 2500 – 3000 m2 
nodig. Voor de boekwaarde nemen we een gemiddeld bedrag van € 30,- / m2. 

Ambtelijke begeleidingskosten 



Voor elk project wordt binnen de gemeentelijke organisatie een projectteam gevormd dat de 
plannen binnen de gemeente beoordeelt en begeleidt. Zij maken ontwerpen, stemmen af met 
de corporatie die de standplaatsen overneemt, beoordelen de onderzoeken en bereiden 
bijvoorbeeld de aanbesteding van het civiele werk voor. Daarnaast bereiden zij de 
besluitvorming voor. Wij gebruiken voor het vooraf inschatten van de ambtelijke kosten een 
landelijke plankostenscan.

Communicatie en participatiekosten
Er is ook een bedrag opgenomen voor communicatie en participatie. Het aanwijzen en 
realiseren van locaties voor nieuwe standplaatsen vraagt om een goede communicatie en 
participatie met zowel de buurt als de woonwagenbewoners. Het aanwijzen van nieuwe locaties
voor woonwagen gaat vaak gepaard met de nodige onrust. Dit vergt extra inzet op het gebied 
van communicatie. Het bedrag is een inschatting voor de inzet van uren en het organiseren van 
bijeenkomsten.

Plankosten bestemmingsplan
Voor de realisatie van standplaatsen zal een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn. 
Omdat er geen initiatiefnemer is die deze kosten op zich zal nemen, komen de kosten voor de 
gemeente. Voor elke locatie moeten onderzoeken uitgevoerd worden zoals flora- en fauna 
onderzoek, bodemonderzoek, eventueel geluidsonderzoek etc. Vervolgens moeten de 
onderzoeken worden beoordeeld en moeten de resultaten opgenomen worden in het 
bestemmingsplan. Dit plan moet geschreven worden en in procedure worden gebracht. De 
bedragen die hiervoor zijn opgenomen zijn gemiddeld. We gaan er vanuit dat er wel 
bezwaarprocedures gevolgd zullen worden, maar ook dat een deel van het werk voor de 3 
locaties gecombineerd kunnen worden. 

Opbrengsten
De gemeente is verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van de locatie en het maken van een
passend bestemmingsplan. De gemeente plaatst geen woonwagens en verhuurt ook geen 
standplaatsen. Op het Sleutelkamp is woningbouwcorporatie De Woonplaats grotendeels de 
eigenaar. Die leveren een woonwagen en verhuren de plaatsen. We zijn met De Woonplaats in 
overleg om voor de nieuwe locaties dezelfde constructie te organiseren. Dat betekent dat de 
gemeente de locaties verkoopt aan de Woonplaats. De opbrengsten worden ingeschat op € 
10.000 per standplaats. 

INDICATIE Totaal overzicht kosten en opbrengsten
INDICATIE Totaal overzicht kosten en opbrengsten

Soort Toelichting Kosten Opbrengsten

Civiele kosten Locatie 1
Locatie 2
Uitbreiding Sleutelkamp

€ 350.000 - € 550.000
€ 350.000 - € 550.000
€   50.000 - € 100.000

Boekwaarde Locatie 1
Locatie 2
Uitbreiding Sleutelkamp

€   75.000 -  €  90.000
€   75.000 -  €  90.000
€   50.000 -  €  60.000

Ambtelijke 
begeleidingskosten 

Locatie 1 en 2 en 
uitbreiding Sleutelkamp

€ 200.000 -  € 250.000

Communicatie en 
participatiekosten

Locatie 1 en 2 en 
uitbreiding Sleutelkamp

€ 100.000 - € 150.000

Plankosten 
bestemmingsplan

Locatie 1
Locatie 2
Uitbreiding Sleutelkamp

€   10.000 - €   15.000
€   10.000 - €   15.000
€   10.000

Opbrengsten Locatie 1
Locatie 2
Uitbreiding Sleutelkamp

€ 80.000
€ 70.000
€ 50.000

Totaal Bandbreedte € 1.080.000 - € 1.880.000 € 200.000


