
Besluit  

In het samenwerkingsakkoord 2022-2026 staat: “De geplande 
woningbouwplannen zijn momenteel voldoende om de komende jaren in de 
Uitgeester woningbehoefte te voorzien.”Biinnen de geplande 
woningbouwplannen wordt Park Waldijk niet genoemd. Waar komt Park 
Waldijk dan ineens uit de lucht vallen? 
 

Vanaf het rapport van de Jeugd- en Jongerenraad (JJR) uit 2019 is het college 
bewust geworden van de woningnood onder jongeren. Cijfers van SVNK bevestigen 
dit beeld. Jongeren staan lang ingeschreven voordat ze voor een betaalbare woning 
in aanmerking komen. De spanning op de woningmarkt van de afgelopen jaren 
maakt ook dat jongeren nauwelijks aan een woning kunnen komen. Er bleek een 
duidelijke behoefte te zijn aan betaalbare huisvesting voor Uitgeester jongeren in 
Uitgeest. 
 
In het rapport van de JJR is ook een aantal locaties genoemd waar extra 
woningbouw plaats zou kunnen vinden. Deze locaties zijn toen beschouwd en daar 
is de Benesserlaan als meest kansrijk uit gekomen. Het college heeft deze locatie 
toen verder ter hand genomen en heeft zich geconcentreerd op deze locatie. De 
andere locaties vielen voorlopig af. 
 
Vanwege de financiële haalbaarheid (kosten versus verwachte huuropbrengsten) 
en omdat we verwachten dat het om een tijdelijke piek in de behoefte gaat, is 
gekozen voor tijdelijke woningen. 
 
Naar aanleiding van de discussie over alternatieve locaties, heeft het college in 
2021 besloten om ook de locatie Zienlaan aan te wijzen.  
 
De vraag naar betaalbare huisvesting voor jongeren is nog steeds groot. 
 
De keuze voor Park Waldijk komt voort uit de afspraak uit het 
Samenwerkingsakkoord om een alternatieve locatie voor de Zienlaan te 
onderzoeken. Vervolgens heeft de Commissie RO geadviseerd om zowel de 
Zienlaan als de Waldijk aan te wijzen, aan de hand van de Memo die is voorgelegd. 
Het college heeft dit advies overgenomen. 
 
De haalbaarheidsonderzoeken moeten nog worden uitgevoerd. 

Graag volledig toelichten hoe tot stand is gekomen dat Waldijk als optie naar 
boven is gekomen? 

Kunt u toelichten welke onderzoeken er ter grondslag liggen om de keuze van 
bouw van containerwoningen op Park Waldijk te rechtvaardigen. 



Het geldende bestemmingsplan voor Park Waldijk is conserverend en 
consoliderend bestemd. Dat laat geen containerwoningen toe. Onderschrijft u 
dit? Zo nee, wat is de zwaarwegende reden voor afwijking?  

Het college heeft in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de bevoegdheid 
gekregen om in bepaalde gevallen af te mogen wijken van het bestemmingsplan, 
mits goed ruimtelijk onderbouwd. Bij een toekomstige aanvraag 
omgevingsvergunning zal deze onderbouwing moeten worden toegevoegd 

Politiek heeft geen collectief geheugen is een bekend gegeven. Bent u zich 
bewust van de raadsinformatiebrief van 23 juli 2019  (corsa nummer: 
B2019.0277) van het college van B&W waarin gesteld en onderbouwd wordt 
dat bouw van tijdelijke woningen op locatie Waldijk onhaalbaar is.  
Kunt u uitgebreid toelichten waardoor locatie Waldijk nu wel weer in beeld 
komt? 

De raad en het college van B&W hebben een andere belangenafweging gemaakt 
dan die destijds is gemaakt. Verder wordt verwezen naar de Commissie RO van 15 
november 2022  
 
 

In de raadsinformatiebrief (23 juli 2019) staat dat de locatie niet reëel is. Wat is 
de reden dat uw college dat wel reëel acht? Kunt u hier iets over vertellen? 

Wat is de veranderende omstandigheid?  
Waarom werd de locatie 3 jaar geleden als niet reëel geacht en is dit nu niet 
meer aan de orde??  

Welke nadere beoordeling heeft hiertoe door het college plaatsgevonden? 

Vanwaar nu een andere afweging? 

Wat zijn zwaarwegende redenen om van het oordeel uit 2019 af te wijken? 

Weet u dat in dit zelfde stuk wordt aangegeven dat het niet haalbaar is 
vanwege de stedenbouwkundige opzet van de wijk in relatie tot het 
herkenbaar houden van het buurtschap Assum? 
Vraag: Wat is de veranderende omstandigheid? Kunt u dit uitgebreid 
toelichten? 

Kunnen we concluderen dat de groene zone behouden om het buurschap 
Assum als zelfstandig buurtelement te behouden niet meer relevant is? Indien 
nee, hoe ziet u dat in het licht van de huidige intentie om te bebouwen? 

De wijkstructuur blijft op de lange termijn hetzelfde. De woningen zijn tijdelijk. Na 
afloop van de termijn worden de woningen weer verwijderd en wordt de huidige 
situatie weer hersteld 

Ruimtegebrek mag in deze geen argument zijn. Als u dit echt zó belangrijk 
vindt kunt u denken om het gevecht met de provincie aan te gaan, om stukken 
land op te kopen (wij kennen genoeg eigenaren die daar vanaf willen). 

Het college is en blijft met de provincie in gesprek over mogelijkheden om buiten 
de bebouwde omgeving iets te kunnen doen. Voor nu zijn we echter gebonden aan 
provinciale regels die woningbouw in het buitengebied niet toestaan 

De initiële vraag was of Park Waldijk of Zienlaan. Nu de beslissing op Zienlaan 
is gevallen, waarom hebben we het dan nog steeds over Park Waldijk?  
 

Het meerderheidsstandpunt van de raad is geweest om beide gebieden aan te 
wijzen. Verwezen wordt naar de Commissie RO van 15 november 2022. Deze is 
terug te vinden via www.uitgeest.nl  
 Hoe is het van of-of naar en – en gekomen? 

http://www.uitgeest.nl/


De raad heeft om twee locaties verzocht. Hoe en op welke bestuurlijke basis 
kan het dan dat we überhaupt nog bezig zijn met een derde locatie? 

Bent u bereid - zoals aangegeven - in de commissievergadering 15-11-22 een 
andere locatie in het park te zoeken die minder impact heeft?  

Ja, samen met belanghebbenden 

Nu de originele locatie Haverkamplaan in de commissievergadering van 15-11-
2022 officieel is afgewezen en er op zoek moest worden gegaan naar een 
alternatieve locatie in het park; welke locatie komt er dan nu in aanmerking in 
het park? 

Er is alleen een plangebied, maar nog geen bouwlocatie. Dit zal in overleg met 
belanghebbenden worden bepaald. Er wordt niet in het watergedeelte gebouwd. 
 

Waarom is het plan gebied inclusief het water en niet het gehele groen in het 
verlengde (zie plattegrond)? 

Wat is het echte bouwgebied? 

Waar komen nu exact de woningen? 

Wat gebeurt er met de bomen? We willen inzetten op zoveel mogelijk laten staan en anders wordt elders in de wijk 
gecompenseerd 

In de brief van 12 januari heeft u het over belangen afweging.  
a. Welke belangen aan de kant van de omwonenden en 
belanghebbenden van Park Waldijk zijn hierin meegenomen? 
 
b. Welk proces , analyses, feiten en/of aannames zijn gebruikt om die 
belangen te kunnen wegen? 
 
c. Hoe en door wie zijn de uiteindelijke belangenafweging en conclusie 
tot stand gekomen? 
 
d. Staat deze belangenafweging vast of kan deze wijzigen naar aanleiding 
van aanvullende inzichten. 

Verwezen wordt naar de Commissie RO van 15 november 2022. Commissieleden en 
het college hebben de inbreng van de insprekers daar meegenomen in hun 
afweging. De Commissie heeft uiteindelijk in meerderheid dit advies gegeven 

In het artikel in de Uitgeester van 1 februari geeft de wethouder RO aan dat hij 
jongeren nodig heeft om te voorkomen dat Uitgeest een slaapdorp wordt. 
Daarmee staat dus niet de woningnood van jongeren centraal, maar de 
vergrijzing en krimp van de gemeente Uitgeest en het belang van de 
sportvereniging. Dat zijn dus een wezenlijk een ander belang en groep van 
belanghebbenden dan tot dusverre is voorgespiegeld.  Hierbij de volgende 
vragen: 

a. Nee, het voornaamste belang is voldoende betaalbare huisvesting voor 
jongeren in Uitgeest omdat jongeren uit Uitgeest onder andere in het 
rapport van de JRR uit 2019 hebben aangegeven dit als een groot probleem 
te zien. Het al dan niet verworden tot een slaapgemeente kan daar een 
gevolg van zijn; 

b. Er kan elders wellicht woonruimte beschikbaar zijn, maar het voornaamste 
belang is voldoende betaalbare huisvesting voor jongeren in Uitgeest 



a. Onderkent u dat hiemee door de wethouder slechts het voorkomen 
van een slaapgemeente wordt opgebracht als probleem? 
 

b. Onderschrijft u dat in het artikel de wethouder duidelijk aangeeft dat 
jongeren woonruimte kunnen vinden, waaronder buiten Uitgeest? 

 
c. Onder kent u-met mij en vele anderen- dat het door jongeren gaan 

wonen in een ander gemeente zeer gebruikelijk en zeker geen 
wezenlijk probleem is? 
 

d. Onderschrijft u dat de onderbouwing voorcontainerwoningen in Park 
Waldijk er vanuit raad en college nu juist uit bestaat dat er wezenlijk 
woningprobleem voor Uitgeester jongeren is? 
 

e. Onderschrijft u dat met deze vandaag geuite duidelijke 
probleemstelling en belang van de wethouder de gemaakte 
belangenafweging- waarin het niet kunnen vinden van een woning 
door jongeren de volledige en enige basis was-onjuist is en dus de 
grondslag voor containerwoningen in Park Waldijk vervalt? 

 

omdat jongeren uit Uitgeest onder andere in het rapport van de JRR uit 
2019 hebben aangegeven dit als een groot probleem te zien; 

c. Als jongeren daar zelf actief en bewust voor kiezen hoeft dat inderdaad niet 
bezwaarlijk te zijn. Echter als jongeren door woningnood gedwongen 
worden om tegen hun zin elders te gaan wonen dan vindt het college dat 
wel bezwaarlijk. Niet iedereen die dat wil kan dan in Uitgeest blijven 
wonen;  

d. Ja, samen met belanghebbenden; 
e. Nee, dat onderschrijft het college niet. Zie verder de beantwoording op 

punten a t/m c 

PU partijprogramma 

In de Kernpunten van de PU partijprogramma staat op punt 2(!): 2. Versterken 
van het groen in het dorp, behoud van de groene gordel rond Uitgeest en de 
open landelijke buitengebieden. 
a. Met dit als uitgangspunt, vindt u uw ambitie om te bouwen in Park Waldijk 
dan niet reinste kiezersbedrog? 
b. Of valt de Waldijk niet onder het dorp?  
c. Of doelt u bij het niet bebouwen van groen in het dorp specifiek op de 
stukjes groen bij de wethouder (Irenelaan) en bij voorzitter van de Commissie 
RO (Huttenbouwterrein) of wellicht andere stukjes groen bij college of 
raadsleden voor? 

Het is aan PU om hierop te reageren. Het college heeft dit besluit genomen op 
grond van een meerderheidsstandpunt in de raad 
 

In de PU partijprogramma staat (Pagina 5): Het is noodzakelijk om binnen ons 
dorpsgrenzen de omgeving meer te vergroenen. Burgers kunnen hier aan 



bijdragen door bijvoorbeeld platte daken te voorzien van een sedumdaken, 
meer struiken en bomen te planten. PU pleit er voor om middels voorlichting, 
subsidies en andere vormen van ondersteuning een forse toename van het 
groen te realiseren de komende 4 jaar.  
a. Kunt u uw besluit van bouwen op de Park Waldijk t.a.v. bovenstaande 
toelichten? 
b. Burgers laten bijdragen maar zelf groen opofferen. Kunt u dit toelichten ? 

In de kernpunten van PU partijgrogramma staat (punt 6). Geen bouw op 
belangrijke locaties, zoals zwembad, de sportvelden, het hertenkamp en rond 
visvijver De Kuil en het buitengebied. Vraag:  
a. Kunt u de volledige lijst met belangrijke locaties laten zien?  
b. Kunt u toelichten wie bepaald wat belangrijke groene locaties zijn? 
c. Kunt u toelichten op welke wijze besloten wordt of een locatie belangrijk is? 
d. Kunt u dan toelichten hoe Park Waldijk ook gezien alle voorgaand 
benoemde aspecten niet onder een belangrijke groene locatie valt?  

 


