
Ophef in raad rond 
geheim rapport 
Hans van Keken 

Wijdemeren * 'Om van je stoel te 
vallen', 'een lijk in de kast', vinden 
Wijdemeerse oppositiepartijen De 
Lokale Partij (DLP) en ook PvdA/GL 
van het tekort op onder meer de Por-
seleinhaven in Loosdrecht, eerder 
het nieuwe Dorpscentrum ge-
noemd. 
De partijen reageerden daarmee op 
de 1,7 miljoen gemeenschapsgeld 
die Wijdemeren extra kwijt is aan 
slecht lopende projecten. Het colle-
ge kwam daar half april mee naar 
buiten, zich baserend op een groten-
deels geheim gehouden onderzoek 
naar grondexploitaties. Het college 
meldde dat bij het doorlichten was 
gebleken dat op de Porseleinhaven 
845.000 en op bouwplan Neder-
vecht (bij Nederhorst den Berg,) 
821.000 euro bijgepast moest wor-
den. Terwijl Nedervecht afgelopen 
najaar al een half miljoen duurder 
uitpakte. En dan zijn er afgelopen 
twintig jaar al grote sommen geld 
uitgegeven aan plannen voor het 
toenmalig Dorpscentrum. Het col-
lege wees erop dat het de inwoners 
dit keer niet zou raken door extra 
inkomsten elders. 

De kachel mee aan 
Vooral DLP maakte er donderdag in 
de gemeenteraad de kachel mee aan. 
Fractieleider Gert Zagt citeerde uit 
het (geheime) rapport, opgesteld 
door Bureau Metafoor: 'We geven 
ongeoorloofde staatssteun door on- 

Worsteling in 
Wijdemeren met 
tekort 1,7 miljoen 

ze werkelijke kosten niet in reke-
ning te brengen bij ontwikkelaars', 
'we rekenen 2,5 keer te lage leges', 
'we houden niet bij waaraan en voor 
wie we kosten maken', 'we maken 
geen verslagen van gesprekken met 
ontwikkelaars' en 'de boete voor 
niet sociaal te bouwen is zo laag dat 
ontwikkelaars dat maar voor lief ne-
men'. 
Volgens Zagt zou een motie om za-
ken echt te veranderen toch geen 
steun krijgen van andere partijen. 
Alleen PvdA/GL vond dat dit 'dra-
matische dossier' om actie vroeg, al 
benadrukten zeker ook andere par-
tijen dat het tijd is voor een ander 
beleid. De VVD vroeg zich zelfs 
hardop af of het plan van de Porse-
leinhaven niet deels moet worden 
aangepast, omdat er geen vraag is 
naar wat nu wordt aangeboden 
(winkels, horeca, 'pakhuizen'). Het 
CDA vond dat dit alles getuigt van 
politieke moed om alles in kaart te 
brengen. 
Wethouder Jan Klink erkende ge-
schrokken te zijn en beloofde op 
korte termijn met plannen te ko-
men voor verbetering. 


