
 
 

Inspreek tekst Ronald Fukken, voorzitter wijkraad Parkwijk, Zuiderpolder, Penningsveer 
inzake Domus+ Skaeve Huse, Cie Ontwikkeling + Samenleving 31 maart 2021, vanaf 16.30 uur 

 

Vrij naar Rutte: “De overheid is er om burgers te beschermen. Dat dreigt hier ook verschrikkelijk fout te 

gaan” 

Gevolgde procedure 

      Een eerdere particuliere aankoop Nieuweweg werd door de Gemeente afgewezen 

      Ze heeft het toen zelf aangekocht voor Domus +. 

      Door Raad afgewezen, heette het toen een strategische aankoop.  Eerst een locatie onderzoek!  

      De Gemeente had al shortlist in 2018. 

      De bevolking werd in 2019 in de gelegenheid gesteld met suggesties te komen. 

Kwaliteit Gemeentelijke notitie 

Een extern Bureau werd via via onder de openbare aanbestedingsnorm geselecteerd voor een   

quick scan. Had ook geen lokale kennis. 

Locatie moest voldoen aan  

Prikkelarme omgeving, dus niet nabij een hotspot, drukke weg, doorgaand fietspad, 

recreatiegebied, e.d.  

De 100 m. norm, overal elders 300 – 1000 m. 

     Andere willekeurige beoordeling geschiedde achteraf, zoals: 

Niet in de Waarderpolder, niet in ecologische verbindingszone, wel in Groene zoom 

(ondanks verkiezingsbelofte Groen Links en Collegeprogramma). 

Dit duidt op een doelredenering om op de Nieuweweg uit te komen. Daarbij ontkennend dat het 

nabij een hotspot, recreatiepark, fietsroute en snelweg ligt. 

Als wijkraad-voorzitter en als stedenbouwkundige heb ik het rapport beoordeeld en van alternatieven 

voorzien. In een uitgelekt verslag staat dit nauwelijks en foutief vermeld. 

Locatie 38, langs het Buiten Spaarne, werd afgewezen zg. vanwege ecologische verbindingszone. 

Het betreft een strook gemaaid gazon tussen de weg en het water. Desgewenst zijn drijvende units 

aan de wallekant mogelijk 

De strook langs de Windturbineweg bij Schoteroog voldoet ook aan de criteria. Het ligt buiten het 

convenantgebied Waarderpolder en buiten het recreatiegebied en ver weg van een woonbuurt. 

Goede mogelijkheid is ook aan de noordkant van Schoteroog naast de parkeerplaats. 

 

Aan wethouders gevraagd over deze locaties te praten. Zij hadden er geen kennis van genomen en wilden 

alleen maar over hun eigen locaties praten en onder welke condities.  

Wij stellen U voor vooralsnog af te zien van de door B&W voorgestelde locaties en gezamenlijk onze 

voorgestelde locaties uit te werken op kansrijk en maatschappelijke acceptatie. 


