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INLEIDING 

Het middel marktconsultatie is voor een inkopende organisatie een goede manier om te ver-

kennen wat de markt te bieden heeft. Gemeenten en andere overheidsorganen hebben een 

belangrijke rol voor de ondernemersmarkt en dat is wederzijds evengoed het geval. 

In dit geval heeft de gemeente Wijchen reeds in een vroeg stadium het middel marktconsul-

tatie ingezet. Er is tevens door middel van co-creatie begeleidt door Spacevalue een breed 

Gebiedsperspectief opgesteld en er zijn duidelijke wensen gecommuniceerd.  

Weltevreden neemt deel aan deze marktconsultatie omdat wij dit als een vorm van maat-

schappelijk verantwoord ondernemen zien; om onze kennis en specialisaties in te zetten 

voor verbreding van de horizon van anderen.  

Onze inzending voor de marktconsultatie is als volgt opgebouwd. We schetsen de aantrek-

kelijkheid van de locatie en het omliggende gebied. Voorts stippen we aandachtspunten en 

randvoorwaarden voor het bestemmingsplan en de aanbesteding aan en we sluiten af met 

een conservatieve tijdlijn, zodat er zicht is op te nemen drempels en benodigde go-/no-go-

momenten. 

Tot slot bieden wij nog een inkijkje in een specifieke inrichting van de locatie ter inspiratie 

voor de aanbesteding.  

De informatie en details in deze marktconsultatie kunnen openbaar gepubliceerd worden en 

zijn vrij van rechten van auteur verstrekt aan gemeente Wijchen. 

WAT IS WELTEVREDEN B.V. 

Weltevreden B.V. is gestart in 2015 en draagt met onderzoek en advies bij aan (ruimtelijke) 

ontwikkelingen in de woon- en leefomgeving. Onze adviseurs verbinden en begeleiden par-

tijen in het proces met een integrale benadering en kennis van zaken. Weltevreden is multi-

disciplinair actief binnen verschillende vakgebieden en de medewerkers zijn technisch, com-

mercieel, ruimtelijk en juridisch onderlegd.  
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MARKTCONSULTATIE 

Mate van aantrekkelijkheid 

De locatie van het voormalig gemeentekantoor betreft een centrale in de toegang tot de kern. 

Dit is ook onderkend in het Gebiedsperspectief, wat verdere kansen schetst door middel van 

het aanleggen van nadere verbindingen.  

 

Het Kasteel Wijchen dat een grote rol 

speelt binnen de factor aantrekkings-

kracht is gesitueerd tegenover het 

voormalig gemeentekantoor. Dit kas-

teel is vooral voor het toerisme van be-

lang. Daarnaast speelt dit voor de uit-

straling van de (directe) omgeving een 

belangrijke rol. De directe nabijheid van 

een diversiteit aan restaurants, cafés en 

detailhandel zorgt voor een levendige 

aanblik. De groei van de gemeente Wij-

chen is mede te danken aan uitbrei-

dingslocatie uit de 19e eeuw, o.a. door de spoorverbinding van de Nederlandsche Zuid-Ooster 

spoorwegmaatschappij (per 1881 Staatsspoorwegen). De historische opbouw rond de meer 

moderne kern en aan de doorgaande weg naar Nijmegen is nog enigszins zichtbaar in de 

bovenstaande kaart van Waag Society.  

 

Er is voor de bereikbaarheid vanuit de Kasteellaan in westelijke richting een autosluis, die 

verkeer naar de kern beperkt. Daarbij is het NS-station met Sprinters naar ’s-Hertogenbosch, 

Arnhem via Nijmegen op loopafstand snel bereikbaar. Huidige parkeerruimte bevindt zich zo-

wel op de straat als op het eigen terrein, aan de noordzijde, aan de Kasteellaan. Aan de zuid-

zijde is er tevens een parkeerplein, zowel op eigen terrein als op het Europaplein. 

 

Er is in het recente ontwikkelingsproces van woningbouw voor gekozen om enkele ontwikke-

lingen op de Meerdreef te concentreren. Dit heeft geleid tot de nodige verdichting, echter 

komt deze verdichting niet eenduidig tot haar recht. Zowel in stijl als in volume verschillen 

deze woningen sterk. Door de keuzes voor de sterk afgebakende omliggende gronden van de 

appartementencomplexen Kloosterakker alsmede het appartementencomplex aan de straat 

Laantje dat tot aan de perceelgrens is volgebouwd, laat weinig ruimte om het gebied aan de 

noordzijde van het Wijchens Meer integraal te ontwikkelen. Daarbij komt nog de huidige func-

tie van de Meerdreef, die als autoweg de verschillende wijken verbindt met autoverkeer. Door 

verbinding laat deze zone zich ook niet tot recreatiegebied ontwikkelen, wat aan de zuidzijde 

wel is geprobeerd te realiseren. De verbinding die de Meerdreef van Meester van Coothlaan 

tot Hogeweg is, voert echter naar niets; immers de toegangswegen voor de eerdergenoemde 

appartementencomplexen zijn gesitueerd aan andere wegen. Een dergelijke verbinding zou 

ook autoluw gemaakt kunnen worden (bijvoorbeeld door middel van een fietsstraat met 

slechts bestemmingsverkeer), zodat de recreatieve elementen van het Wijchens Meer integraal 

ontwikkeld kunnen worden. 

Figuur 1: Ouderdom bebouwing centrum Wijchen 

http://code.waag.org/buildings/
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Dergelijke onvolkomenheden kunnen, hoewel het een veel kleiner gebied is, met andere uit-

dagingen, vermeden worden bij het plannen voor verbindingen met de kern bij het voormalig 

gemeentekantoor. 

 

De door ons geschatte grootte van het kavel is ~3.300 m². Dit ruim boven de grens die insti-

tutionele beleggers voor (her)ontwikkeling in verstedelijkt gebied aanhouden om tot hun ver-

eist rendement te kunnen komen.  

 

Er zijn in Wijchen momenteel beperkte mogelijkheden voor lokale overnachtingen. De nabij-

heid van het recreatiegebied Berendonck, Wijchens Meer, waterrecreatie aan de Maas, golfter-

reinen en fietstoerisme in het Land van Maas en Waal vormen allen combinatiefactoren in de 

aantrekkingskracht voor Wijchen als bestemming voor toerisme. 

 

Randvoorwaarden bestemmingsplan 

Het huidig bestemmingsplan biedt momenteel een beperkt aantal mogelijkheden. Door dit als 

herontwikkelingslocatie te specificeren, en het plan beschikbaar te maken voor snelle deel-

wijzigingen als binnen een Programma van Eisen wordt gebleven, kunnen de mogelijkheden, 

van woningbouw tot hotelbestemming, van publieke ruimte tot (discount-)supermarkt mak-

kelijker genomen worden.  

 

Een concrete optie is het kavel effectief op te splitsen om publieke ruimte mogelijk te maken 

én te behouden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een anterieure overeenkomst. 

 

Randvoorwaarden aanbesteding 

Ten behoeve van de aanbesteding, moeten gezien de eisen die vanuit de gemeente voor de 

locatie zijn opgenomen, ook strenge voorwaarden worden opgesteld. Om de grip op de ont-

wikkeling van een dergelijke toonzettende locatie te behouden, kunnen deze zo worden in-

gesteld dat dit leidend wordt in de aanbesteding.  

 

Hierbij kan de gemeente denken aan duurzaamheidseisen met waarborgsommen ten behoeve 

van de ontwikkeling, zodat toegezegde ontwikkelingen ook daadwerkelijk worden gereali-

seerd, en niet achteraf er wordt geschermd dat er onvoldoende behoefte was of geen bedragen 

meer kunnen worden vrijgemaakt voor deze duurzaamheidseisen.  

 

Naast de waarborgsommen en een aankoopsom kan de gemeente gebruik maken van een 

zogenoemde fictieve aankoopsom. Dit is een middel waar steeds vaker gebruik van wordt 

gemaakt. Aan kwaliteitseisen worden fictieve bedragen toegekend, zodat deze in de biedings-

prijs fictief meetellen, en dit de biedingsprijs én kwaliteit verhoogd, zonder dat dit financieel 

voor de gemeente gevolgen heeft.  
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Deze fictieve aankoopsom kan bijvoorbeeld verhoogd worden door middel van een EPC-

waarde van het gebouw die ver boven de normen van het Bouwbesluit ligt. Een voorbeeld: met 

een ontwikkelplan waarbij de EPC-norm op het niveau van het Bouwbesluit wordt aangehou-

den, wordt de fictieve aankoopsom -100.000 euro. Bij een ontwikkelplan waarbij 90% aan de 

gestandaardiseerde energievraag wordt voldaan komt de fictieve aankoopsom op +50.000 

euro en als meer wordt opgewerkt dan de gestandaardiseerde energievraag (bijvoorbeeld tot 

maximaal 110%) dan wordt de fictieve aankoopsom +100.000 euro. Eenzelfde systematiek is 

te bedenken met opvang én hergebruik van grijs water (regenwater, eerste categorie afvalwa-

ter). Indien wordt gekozen voor ontwikkeling van woningen is daarnaast punten toe te kennen 

voor zaken als Veilig Wonen-keurmerk of levensloopbestendigheid van de woning (tevens met 

het keurmerk).  

 

In de eerste fase van de aanbesteding zal, indien de minimumeisen worden behaald, het ont-

wikkelplan van deelnemers leidend zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld een jaar worden opgenomen 

om tot nadere uitwerking van het ontwikkelplan te komen, zodat de voorwaarden van het 

ontwikkelplan, zoals de benodigde bestemmingswijzigingen kunnen worden geeffectueerd en 

de omgevingsvergunning kan worden aangevraagd, zodat het ontwikkelplan ook uitgevoerd 

kan worden. Mocht na het jaar het ontwikkelplan toch niet worden uitgevoerd, dan zou de 

levering van de grond kunnen worden stopgezet en er een nieuwe procedure worden gestart. 

Op die manier houdt de gemeente met een 

go-no go-moment de teugels van ontwik-

keling los in handen, zonder grip wordt 

verloren op de aanvullende eisen.  

 

Cruciaal zijn de momenten waar go- en 

no-go-beslissingen moeten worden geno-

men. Deze zijn hiernaast in de figuur weer-

gegeven.  

 

Haalbaarheid 

Financieel aspect 

Een aanbesteding met forse eisen voegt altijd een onzekere factor toe. Doordat er gebruik kan 

worden gemaakt van een minimale aankoopsom voor de grond en ontwikkelingsrechten, zijn 

minimale inkomsten verzekerd. Er kan worden gekozen, zowel voordat de aanbestedingspro-

cedure begint, als opgenomen in de aanbestedingsprocedure, dat de sloop, eventuele reini-

ging en bouwrijp maken van de herontwikkelingslocatie voor rekening van de gemeente valt. 

Hiermee is een hogere verkoopprijs te verwachten.  

 

Minimale aankoopsom + Aankoopsom boven minimum (bieder) + 
Fictieve aankoopsom = Biedingsprijs 

Stakeholders 
samenbrengen 

Aanbesteden

Plan uitontwikkelen

Overdracht grond/start 
bouw
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Planologisch aspect 

Door de bestemmingsplanwijziging bij de ontwikkelaar te leggen, ondersteund door de ge-

meente, ligt hier een groot risico. Het moet realistisch genoeg om niet te leiden tot gigantische 

vertragingen, en de gemeente moet zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden om 

de relevante stakeholders te betrekken bij de keuzes voor het ontwikkelplan.  

 

Tijdlijn en planning 

Naar onze optiek hoort bij een goede marktconsultatie ook een schets van een tijdlijn, zodat 

daarmee enige zekerheid kan worden verkregen. Hierbij blijft de besluitvorming bij de ge-

meente liggen. 

 

 

SPECIFICERING VAN INRICHTING EN MOGELIJKHEDEN 

Er is door Weltevreden B.V. een specifieke combinatie van drie elementen voor herontwikkeling 

van het voormalig gemeentekantoor gevonden. Deze combinatie kunnen het plein, de heront-

wikkeling en de relatie tussen Kasteel en Wijchens Meer nader benadrukken. 

 Hotel 

 Waterberging met speelse waterpartij 

 Behoud publiek functie, door middel van Plein 

 

2 mnd
• Marktconsultatie

3 mnd • Betrekken stakeholders bij Plan van Eisen

3 mnd • Voorbereiding aanbesteding

3 mnd • Aanbesteding

- • Eventuele sloop/bouwrijp maken

12 mnd • Ontwikkelplan winnaar aanbesteding

6 mnd • Bestemmingsplanwijziging

- • Overdracht grond

- • Start bouw
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Hotel 

Momenteel beschikt het centrum van Wijchen niet over een hotel. Laagwaardige overnach-

tingsgelegenheden buiten Wijchen zijn wel beschikbaar, alsmede een kleinschalig bed&break-

fast. Door de ligging, de gevraagde doorgang en doordat parkeren binnen de locatie moet 

worden opgevangen, heeft een hotel potentie. Daarbij ligt het in het verschiet dat er duurzame 

eisen worden gesteld aan de herontwikkeling. 

 

De huidige parkeerplaatsen aan de noordzijde (zijde Kasteellaan) zouden kunnen fungeren als 

ingang tot een verdiepte garage. Ook vanuit zuidelijke richting (zijde Europaplein) zou een 

expeditiestraat en/of garageingang kunnen worden ingericht. Dit zou als de inrit van een ver-

diepte parkeergarage kunnen dienen, zodat het “blik”, benoemd in het Gebiedsperspectief, uit 

het direct straatgezicht is.  

 

In combinatie met duurzaamheidseisen, zoals eerder beschreven onder de kop Randvoorwaar-

den aanbesteding ligt het voor de hand dat een laagwaardig hotel niet aan deze eisen zal 

kunnen voldoen. In het recente verleden heeft Weltevreden de herontwikkeling van een rijks-

monument op het Westergasfabriekterrein in het Westerpark in Amsterdam begeleid. In op-

dracht van Consious Hotels is dit getransformeerd tot het Waterpark Hotel. Het concept van 

deze hotelgroep uit zich in keuzes voor het meest duurzame; in de inrichting en materialen, 

de apparatuur, de services die worden aangeboden en inkoop van consumptiegoederen voor 

het restaurant en café. Het is zeker een uitdaging om iets dergelijks in Wijchen te realiseren, 

maar met de aanbesteding en het ambitiedocument zou er, door scherpe keuzes, in ieder 

geval een richting aan kunnen worden gegeven 

 

Tot slot willen we in dit kader nog de volgende woordspeling meegeven. De Franse naam voor 

het stadhuis is Hotel de Ville; deze locatie zou kunnen worden herontwikkeld naar een Hotel 

met behoud van een of meerdere functies voor de gemeenschap. 

 

Waterberging 

Een deel van de locatie zou kunnen worden ingericht met een speelse waterpartij die tevens 

dient als opvang, of berging om de relatie met het meer, maar ook de nabijheid van de rivieren 

zichtbaar te maken. Dit sluit tevens beter aan op het water, dat reeds aanwezig is in de slot-

gracht van Kasteel Wijchen. Tot slot is een waterberging een manier voor het hotel om het 

grijs (regen)water efficiënter circulair te gebruiken. 

 

Behoud van publieke functie 

Momenteel beschikt Wijchen slechts in beperkte mate over een plein dat integraal gebruikt 

kan worden voor activiteiten van de stad. Een plein dat gebruikt kan worden voor (culturele of 

sport) evenementen. Om te voorkomen dat een versteende aanblik overheerst, zullen in de 

eerder besproken anterieure overeenkomst ook afspraken moeten staan over het noodzakelijk 

groen, de waterberging en waterpartij  
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