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FRUSTRATIE  Bezwaarma kende omwonenden in Wijdemeren haaks op projectontwikkelaars 

Huizen en auto's zitten 
elkaar steeds vaker dwars 
Parkeerproblemen 
dwarsbomen in Wijde-
meren steeds vaker 
bouwprojecten. Be-
zwaarmakende omwo-
nenden zorgen voor gro-
te vertraging of, in het 
ergste geval, dreigen een 
streep te zetten door 
bouwplannen, is de 
klacht van projectont-
wikkelaars. Hun frustra-
tie groeit, ook vanwege 
een volgens hen hiermee 
samenhangende toene-
mende bureaucratie. 

Hans van Keken 

	

Wijdemeren 	„We moeten toe 
naar meer flexibiliteit en maat-
werk", vindt Johan Zijtveld van 
jeeGee Vastgoed, inmiddels twee 
jaar bezig met het geplande wijkje 
Cannenburgerpark aan de rand van 
Ankeveen. Daar moeten 34 wonin-
gen komen, maar het college wil 
bij nader inzien vasthouden aan de 
hoge norm van 2,3 parkeerplek 
voor een sociale koopwoning. 
Mocht de raad daarmee volgende 
maand instemmen zou dat de 
doodsteek voor het plan beteke-
nen, omdat er dan parkeerplekken 
tekort zijn. De Loosdrechtse pro- 
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vvijaemeren 1  „We moeten toe 
naar meer flexibiliteit en maat-
werk", vindt Johan Zijtveld van 
JeeGee Vastgoed, inmiddels twee 
jaar bezig met het geplande wijkje 
Cannenburgerpark aan de rand van 
Ankeveen. Daar moeten 34 wonin-
gen komen, maar het college wil 
bij nader inzien vasthouden aan de 
hoge norm van 2,3 parkeerplek 
voor een sociale koopwoning. 
Mocht de raad daarmee volgende 
maand instemmen zou dat de 
doodsteek voor het plan beteke-
nen, omdat er dan parkeerplekken 
tekort zijn. De Loosdrechtse pro-
ectontwikkelaar hoopt dat de 

gemeenteraad het zover niet laat 
komen. 

Ook bij bouwplan de Porselein-
haven in Oud-Loosdrecht speelt de 
strijd rond parkeerruimte. De 
rechter oordeelde recent dat Heij-
mans de zeven appartementen en 
twaalf herenhuizen niet mag bou-
wen, zolang de gemeente geen 
oplossing heeft gevonden voor de 
aan buurman Ruud van der Wurf 
toegezegde parkeerplaatsen, beho-
rend bij zijn nog te ontwikkelen, 
nabije jachthaven. Heij mans wilde 
bijna twee jaar geleden al starten 
met het voltooien van de bouw 
rond de nieuwe haven. De bouwer 
staakte de verkoopprocedure eer-
der dit jaar al, met als resultaat 
gefrustreerde kandidaat-kopers, 
van wie een aantal al zijn vorige 
woning had verkocht. 

Zes jaar wachten 

Maar het kan nog extremer. Getui-
ge het plan voor de bouw van vijf-
tien appartementen (waarvan vijf 
sociale) op de Elbert Mooijlaan in 
Kortenhoef. Eigenaar Jan Zwager-
man uit Nederhorst den Berg 
wacht inmiddels bijna zes jaar op 
het startsein voor de bouw. De 
Wijdemeerse gemeenteraad zette al 
twee jaar geleden het licht op 
groen voor de gevraagde wijziging 
van het bestemmingsplan, maar 
ook hier is er al langer discussie 
over parkeerruimte. Getuige een 
door een buurman aangespannen 
rechtszaak tegen de wijziging van 
het bestemmingsplan, die meent 

In Hilversum is 
er bijvoorbeeld 

een bouwproject 
met een 

parkeernorm 
van 0,0 

dat na de bouw een groot gebrek 
aan parkeerruimte ontstaat. Maar 
de rechter legde die bezwaren 
begin februari terzijde. Er zouden 
op de openbare weg in de omge-
ving genoeg parkeerplaatsen zijn, 
was het besluit. Bij de afweging 
speelde de grote woningbehoefte 
in Kortenhoef ook een rol. Toch 
gaat ook hier nog altijd geen spa de 
grond in. 

Dat komt mede omdat Zwager-
man elders in de wijk twee par-
keerplekken moet aanleggen, als 
een soort compensatie voor het 
bouwplan. Naar eigen zeggen heeft 
hij daar in maart al een voorstel 
voor ingediend, maar tot op heden 
wacht hij nog steeds op antwoord 
van de gemeente. „Ze hebben nog 
geen tijd gehad om er goed naar te 
kijken, zo heb ik begrepen." Al is 
er bij dit bouwproject ook nog de  

dreiging van opnieuw een rechts-
zaak, wederom vanwege een veron-
dersteld gebrek aan parkeerruimte. 

Wederom bezwaar 

Dezelfde buurman strijdt nu na-
melijk tegen het verlenen van de 
omgevingsvergunning door de 
gemeente. Edward Smallenburg, 
met aan de Koninginneweg op de 
hoek bij de Mooijlaan een winkel 
in schilder benodigdheden, stelt 
dat eerst niet duidelijk was dat het 
om koopappartementen gaat. „Dat 
is bij de zitting van de Raad van 
State zeker niet ter sprake ge-
bracht", stelt hij. Reden voor hem 
om wederom bezwaar te maken. 
Dat ligt nu bij de gemeentelijke 
commissie voor bezwaar en beroep. 
Wordt de Kortenhoever niet in het 
gelijk gesteld, gaat hij desnoods 
door tot het Europese Hof, laat hij 
desgevraagd alvast weten. 

Zwagerman is het na al die jaren 
vertraging wel eens beu, erkent hij. 
Want al op 1januari 2017 sloot hij 
aan de Elbert Mooijlaan de Korten-
hoefse evenknie van zijn garage in 
Nederhorst den Berg. Plan was om 
de lokaal bekende benzinepomp en 
garage te vervangen door apparte-
menten. Hij wilde zelf bouwen en 
richtte Mooijproject BV op, met in 
zijn bouwteam naar eigen zeggen 
ook twee professionele partijen. 
Ervaring genoeg, dus daar kan het 
niet aan liggen, wil hij maar zeg-
gen. Hij wil in de nabije toekomst 
meer als projectontwikkelaar aan 
de slag te gaan. 

Parkeernorm 

Nieuwbouwprojecten hebben 
te maken met een 
parkeernorm. Die geeft aan 
hoeveel parkeerplaatsen per 
woning verplicht zijn. Voor een 
sociale koopwoning is dat in 
Wijdemeren bijvoorbeeld 2,3. 
Volgens projectontwikkelaars is 
dat niet realistisch. 

Al krabt hij zich daarover nu wel 
eens achter de oren. Want zijn 
kosten lopen door alle oponthoud 
intussen op. „En dat met de afne-
mende huizenprijzen en oplopen-
de rente, de conjunctuur die tegen-
zit. Soms denk ik wel eens, wellicht 
zal ik dit nu niet doorzetten en het 
maar even in de koelkast zetten." 

Ergernis loopt op 

De ergernis hoopt zich dus wel 
eens op bij de Berger. „Iedereen die 
hier wat wil bouwen heeft een 
probleem. Ik wil iets moois, offer 
een goedlopend bedrijf op, en dan 
krijg je dit. Als het zo moet, begin 
ik maar weer "een onderneming. Ik 
mag een loods van negen meter 
hoog plaatsen, wil de gemeente dat 
dan? Qua economie kan het na-
tuurlijk." Hij vindt dan ook dat er 
eens serieus gekeken moet worden 

naar de huidige parkeernormen. 
„Je moet natuurlijk ook wel voor-
komen dat heel Wijdemeren één 
grote parkeerplaats wordt. Waarom 
is er bijvoorbeeld niet meer aan-
dacht voor deelauto-projecten?" 

Ook projectontwikkelaar Johan 
Zijtveld vindt dat er meer gekeken 
dient te worden naar alternatieven, 
ook omdat de huidige situatie te 
star is. „Sowieso omdat we in een 
tijd van duurzaamheid leven. Dan 
zou je toch heel anders over parke-
ren moeten praten. Ik weet wel dat 
we in Wijdemeren geen goed open-
baar vervoer hebben, maar in Hil-
versum is er bijvoorbeeld een 
bouwproject met een parkeernorm 
van 0,0. Dus geen parkeren erbij. 
Richting het centrum uiteraard, 
maar aan de andere kant vind ik 
een parkeernorm van 2,3 auto's per 
sociale koopwoning niet realis-
tisch. Dat is nergens in de prak-
tijk." 

Deelauto's 

Zijtveld zegt bij het college bot te 
hebben gevangen met voorstellen 
voor deelauto's, omdat dit niet in 
het mobiliteitsplan staat. Wat hem 
betreft is het gemeentebestuur 
sowieso niet echt flexibel als het 
gaat om parkeren. „Bij mijn bouw-
plan voor Cannenburgerpark in 
Ankeveen mag het van de provin-
cie afwijken van de normen, maar 
dat wil het college dus niet. Het is 
lastig om projecten met elkaar te 
vergelijken, maar maatwerk kan 
wat mij betreft zeker geen kwaad." 


