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Datum: 6 mei 2021 Openbaar Bis-nummer:  

Onderwerp: 

Uitgangspunten bouw woningen en nieuw activiteitencentrum op de locatie Bunthoef 

 

Voorstel: 

1. De uitgangspunten voor de locatie Bunthoef vast te stellen, te weten 
• Terugbouwen van een activiteitencentrum van ongeveer 1000 m2. 

• Bouw van tussen de 60 en 70 sociale huurappartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens. 

• Het kappen van een deel van de bomen op het terrein ten behoeve van de bouw. Deze bomen 
zoveel mogelijk te compenseren in en/of nabij het plangebied (denk aan de Burgemeester 
Holtroplaan en het naastgelegen parkeerterrein). 

• Te werken met een parkeernorm van 1 parkeerplaats per woning. Hiermee maakt het college 
gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van de vastgestelde parkeernormen 

• Het parkeren voor bezoekers van het activiteitencentrum blijft net als nu op het openbare 
parkeerterrein van Zuiderhout. 

• De wateropgave wordt deels opgelost door gebruik te maken van de infiltratiebak die is 
aangelegd voor de Lidl. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de gemeentelijke opgave om 
nog 5 ha verhard oppervlak in dit gebied af te koppelen. 

 

2. Het plan voor de nieuwbouw van het activiteitencentrum en de sociale 
huurappartementen vrij te geven voor de omgevingsdialoog tevens inspraak. 

 

 
 

Samenvatting (circa 10 regels) 
Thuisvester en gemeente hebben een plan ontwikkeld voor de locatie Bunthoef op de hoek van de 
Burgemeester Holtroplaan en de Europaweg. Het voornemen is om het huidige gebouw van het 
activiteitencentrum Bunthoef te slopen en op deze locatie nieuwbouw te realiseren. In deze 
nieuwbouw wordt een nieuw activiteitencentrum en sociale huurwoningen gerealiseerd. Om de plek 
optimaal te kunnen benutten voor de woningbouw, wordt voorgesteld een deel van de bomen te 
kappen en elders te compenseren, om te werken met een aangepaste parkeernorm en om de 
wateropgave voor een deel buiten het plangebied op te lossen. Met dit project wordt een bijdrage 
geleverd aan de ambities in Oosterhout 2030, aan de woningbouwopgave en aan de versterking en 
verbetering van de wijk Oosterheide.  
 
Juridisch kader (inclusief onderbouwing geheimhouding) 
Deze uitgangspunten worden verwerkt in het stedenbouwkundig plan en vervolgens in een 
bestemmingsplan. De bestemmingsplanprocedure is voorzien in de periode september 2021 tot 
de vaststelling door de gemeenteraad rond maart 2022. 

 
Aanleiding  
Al tien jaar geleden werd gekeken naar de mogelijke ontwikkeling van de locatie Bunthoef. 
Uitgangspunt was destijds dat er sociale huurwoningen gebouwd konden worden en dat het 
activiteitencentrum vernieuwd kon worden. Destijds bleken de plannen niet rendabel.  
Vorig jaar zijn Thuisvester en gemeente opnieuw gaan kijken naar de mogelijkheden voor deze 
locatie. De vraag naar woningen is groot. Het activiteitencentrum is ouder, de boekwaarde 
gedaald en de noodzaak tot vernieuwing is groter. Alle overheidsgebouwen moeten in 2023 
voldoen aan wettelijke normen met betrekking tot duurzaamheid. Om hieraan te voldoen, zou nu 
sowieso in het bestaande gebouw geïnvesteerd moeten worden. 
Thuisvester is al langer bezig met het investeren in haar woningvoorraad in Oosterheide. Er wordt 
fors ingezet op verduurzaming van de voorraad. Voor negen complexen in Oosterheide is het 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

renoveren geen optie, deze woningen zijn bouwtechnisch te slecht om ze duurzaam en financieel 
verantwoord te kunnen renoveren. Deze complexen worden gefaseerd gesloopt en op deze 
plekken wordt nieuwbouw voorzien. In september 2020 zijn de bewoners van de betreffende 
complexen hierover geïnformeerd. De plannen en de planning voor de sloop/nieuwbouw van deze 
complexen wordt nog uitgewerkt. De woningen die gebouwd worden op de locatie Bunthoef zetten 
deze trein in gang, bewoners uit het eerste (nog nader te bepalen welke) te slopen complex 
kunnen doorverhuizen naar de nieuwe woningen op de locatie Bunthoef. 

 
Welke data is gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord? 
Er is gebruik gemaakt van de reguliere onderzoeken en data die gebruikt worden ten behoeve van 
het opstellen van een stedenbouwkundig model en het voorbereiden van het bestemmingsplan. 

 
Welke externe belanghebbenden zijn betrokken en hoe is het proces gevoerd? 
In september 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden in een tent op het Floraliaterrein. 
Thuisvester heeft voor die bijeenkomst alle bewoners van de negen flats die gesloopt gaan 
worden uitgenodigd en toegelicht dat ze voornemens zijn om te gaan slopen. Ook is aangegeven 
dat per locatie de bewoners en omwonenden betrokken worden bij de verdere planvorming.  
Voor de locatie Bunthoef wordt in juni van dit jaar een omgevingsdialoog georganiseerd door 
Thuisvester in samenwerking met de gemeente. De organisatie Surplus is betrokken bij de 
plannen voor de vernieuwing van het activiteitencentrum. Uit contacten met bewoners en de 
beheerder van Surplus blijkt dat men positief is over de ontwikkelingen op deze locatie. Het wordt 
gezien als een goede plek om te wonen omdat het dicht bij alle voorzieningen zit. 

 
Wat willen we gaan doen? 
Het voorstel is om op de locatie Bunthoef een nieuw activiteitencentrum te realiseren met 
daarboven tussen de 60 tot 70 sociale huurappartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens. 
Thuisvester zal zowel het activiteitencentrum als de woningen realiseren. De uitgangspunten 
zoals die nu geformuleerd worden komen voort uit modelstudies. Als bijlage is een verbeelding 
opgenomen van het voorkeursmodel. Dit model is nog niet besproken met de omgeving en met 
bewoners. Het voorkeursmodel wordt verder uitgewerkt en dan in juni voorgelegd aan 
omwonenden in de te organiseren omgevingsdialoog.  
 
Uitgangspunten voor de nieuwbouw. 

• Bouw van een nieuw activiteitencentrum van ongeveer 1000 m2. 

• Bouw van tussen de 60 en 65 sociale huurappartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens. 

• Het kappen van een deel van de bomen op het terrein ten behoeve van de bouw van 
woningen en de aanleg van parkeervoorzieningen. De te kappen bomen worden indien 
mogelijk deels in het plangebied zelf gecompenseerd en zo mogelijk ook in de her in te richten  
Burgemeester Holtoplaan. 

• Te werken met een parkeernorm voor de woningen van 1 parkeerplaats per woning. De nota 
parkeernormen (vastgesteld door de gemeenteraad in 2019) geeft een norm van 1,7 aan per 
sociale huurwoning. Er wordt voorgesteld om van deze norm af te wijken gezien de ligging 
van de locatie (nabij voorzieningen en een belangrijke OV halte) en gezien de beoogde 
doelgroep (1- en 2 persoonshuishoudens met een laag inkomen).  

• Het parkeren voor bezoekers van het activiteitencentrum blijft net als nu op het openbare 
parkeerterrein van Zuiderhout. Er worden ongeveer 10 parkeerplaatsen aangelegd voor 
personeel van het activiteitencentrum. 

• De wateropgave wordt deels opgelost in het plangebied en deels door gebruik te maken van 
de infiltratiebak die is aangelegd voor de opvang van water voor de Lidl. Deze bak is van de 
gemeente en er is nog capaciteit over. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de 
gemeentelijke opgave om nog 5 ha verhard oppervlak in dit gebied af te koppelen. Het idee 
was en is om winkelcentrum Zuiderhout nog af te koppelen en deze dan aan te sluiten op 
deze bak. Er is nog geen uitvoering gegeven aan deze stap. Nu wordt voorgesteld om het 
project Bunthoef via een aan te leggen riool aan te laten sluiten op deze bak en dan ook 
meteen (een deel van) de parkeerplaats bij het winkelcentrum Zuiderhout hierop aan te laten 
sluiten. Zo kan mogelijk een vergelijkbare hoeveelheid verharding afgekoppeld worden 
waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de opgave om 5 ha af te koppelen in de wijk 
Oosterheide. 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

 
 
Afweging van argumenten voor en tegen? 

 
Voor. 

• Er is een grote behoefte aan woningen in Oosterhout en in de regio. Deze ontwikkeling draagt 
daaraan bij. 

• De ontwikkeling draagt bij aan de duurzame versterking van de wijk Oosterheide. 

• Het activiteitencentrum voldoet niet meer aan wet- en regelgeving. Er moet worden 
geïnvesteerd om het gebouw te laten voldoen aan de wettelijke eisen en toekomstbestendig 
te maken. 

• De bouw van nieuwe woningen geeft ruimte voor herhuisvesting van bewoners uit nog te 
slopen complexen in Oosterheide. 

• Deze plek vraagt om een behoorlijk gebouw gezien de ligging op de kruising van twee 
belangrijke wegen en de bebouwing in de directe omgeving.  

• Het is een goede plek voor woningen, want het ligt dicht bij winkels, andere voorzieningen en 
het openbaar vervoer. Het is vanuit dit oogpunt gewenst om het aantal woningen op deze plek 
te optimaliseren.  

• De aangepaste parkeernorm is goed onderbouwd en er is geen risico op parkeeroverlast in de 
directe omgeving. 

• Er zijn mogelijk kansen voor compensatie van de te kappen bomen in de nabije omgeving in 
of nabij het nieuwe ontwerp van de Burgemeester Holtroplaan. 

• Er zijn kansen om tegelijk een deel van de parkeerplaats bij het winkelcentrum af te koppelen. 
Dit sluit aan bij de klimaatopgave om in dit gebied nog 5 ha verhard oppervlakte af te 
koppelen.  

• De ontwikkeling draagt bij aan de realisatie van de doelen van de gemeente Oosterhout zoals 
die gesteld zijn in de visie ‘Oosterhout 2030’. 

 
Tegen. 

• Een deel van de aanwezige bomen moet gekapt worden om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken. Bomen zijn belangrijk voor de stad gezien hun functie voor het klimaat en de 
gezondheid. De te kappen bomen moeten elders (bij voorkeur in de nabijheid van de te 
ontwikkelen locatie) gecompenseerd worden (conform Richtlijnen Bomencompensatie 
2009/2011). 
  

Wat mag het kosten en waar gaan we het van betalen? 
De grond is van de gemeente en Thuisvester koopt de grond. Afspraken hierover worden 
vastgelegd in de op te stellen koopovereenkomst (prijzen te bepalen op basis van 
grondprijzenbeleid gemeente Oosterhout). 
De gemeente levert bouwrijpe grond en zal een grondexploitatie opstellen. Deze grondexploitatie 
wordt aan de raad aangeboden voordat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aangeboden 
(verwachting vaststellen grondexploitatie 4e kwartaal 2021). Er wordt nog bekeken op welke wijze 
het activiteitencentrum hierin wordt betrokken. Als daar aanleiding toe is, wordt hierover separaat 
een voorstel gedaan aan het college. Het streven is om het project kostenneutraal te laten zijn. 
 

Risico’s? 
Deze nota gaat over de uitgangspunten voor de verdere uitwerking van dit plan. De kosten 
(bouwrijp maken, inrichting openbaar gebied en nieuw activiteitencentrum) en mogelijke 
opbrengsten zijn nog niet in beeld. De opbrengsten zullen beperkt zijn gezien het feit dat er alleen 
sociale huurwoningen gerealiseerd worden.   

 
Communicatie 
Op 3 juni 2021 wordt een omgevingsdialoog georganiseerd voor omwonenden en direct 
betrokkenen. De omgevingsdialoog wordt tevens ingezet als eerste moment van inspraak op het 
voornemen voor de nieuwbouw. De Huurdersvereniging Oosterhout wordt betrokken bij het 
uitwerken van de plannen. De organisatie Surplus en de gebruikers van het activiteitencentrum 
worden betrokken bij de uitwerking van het activiteitencentrum. Vanaf september 2021 start de 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

bestemmingsplanprocedure. Voorgesteld wordt om pas actief te communiceren over dit voorstel 
nadat omwonenden middels de omgevingsdialoog zijn geïnformeerd. Hierin extra aandacht voor 
deze positieve ontwikkeling in deze wijk.  
 
Kernboodschap: 
Thuisvester en gemeente Oosterhout werken gezamenlijk aan een plan om op de locatie Bunthoef 
op de hoek van de Burgemeester Holtroplaan en de Europaweg nieuwbouw te realiseren. Hierin 
komt op de begane grond een nieuw activiteitencentrum en daarbovenop ongeveer zestig 
appartementen in de sociale huur. De appartementen zijn geschikt voor 1- en 2 
persoonshuishoudens en worden verhuurd door Thuisvester. Als alles meezit wordt de start bouw 
voorzien in 2023.  

 

Plangebied in haar omgeving  

 

 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

Het model   

 Programma  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

3D afbeeldingen  


