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~ctie Boland is 
onaanvaardbaar' 
DOOR CEES BEEMSTER 

ENKHUIZE N - De druk die wethouder Boland op de raad van 
Enkhuizen heeft uitgeoefend om het bestemmingsplan De 
Vijzeltuin vast te stellen omdat anders een schadebedrag 
aan ontwikkelaar De Nijs zou moeten worden betaald, is 
onaanvaardbaar. Di t stelt advocaat Wiljan Loomans die na
mens 22 omwonenden naar de Raad van State is gestapt. 

De dreigende financiële schade 
waarmee Boland schermde is 
volgens Loomans 'geen planolo
gisch argument', en op zich al 
een reden waarom het bestem
mingsplan 'behoort te sneuve
len'. Dit door de raad goedge
keurde bestemmingsplan maakt 
het onder meer mogelijk dat er 
achter het huidige sociaal me
disch centrum in de Vijzelstraat 
46 psychogeriatrische woningen 
worden gebouwd, dat er 1.000 
vierkante meter voor aanvullen
de zorg in het te verbouwen 
voormalige ziekenhuis komt en 
dat er woningen komen op de 
huidige openbare parkeerplaats 
in de Vijzelstraat. 

Loomans vraagt de Raad van 
State namens 22 bewoners van 
het Doellaantje, Spaans Leger, 
Van Bleiswijkstraat, Vijzelstraat, 
Sybrandsplein en de Sint Nico

laasstraat om het bestemmings
plan te vernietigen en in elk ge
val te schorsen voordat bouwver
gunningen worden verstrekt. In 
zijn schrijven aan de RvS zegt 
Loomans dat er te massaal en te 
hoog gebouwd wordt, zonder 
dat hiervoor in het bestem
mingsplan zwaarwegende ruim
telijke argumenten worden aan
gevoerd. De bebouwing wordt 
tot op de erfgrens met het Doe
lenlaantje en het Spaans Leger 
gebouwd, waardoor de bewoners 
minder dag- en zonlicht krijgen. 

Ook maken de bewoners zich 
zorgen over de verkeersafwikke
li~g en de parkeerruimte in hun 
gebied. Er moet een - naar ver
luid 3,7 miljoen kostende - nieu
we parkeergarage met 108 plaat
sen komen die via het Spaans Le
ger toegankelijk wordt. "Op het 
Spaans Leger verdwijnen hier

voor zes parkeerplaatsen. Voor 
de zestig parkeerplaatsen die in 
de Vijzelstraat verdwijnen, ko
men er dertig terug in de par
keergarage", vertelt Quirijn 
Struik, één van de 22 bewoners. 

Essentieel noemt Loomans het 
dat de feitelijke parkeerbehoefte 
niet kan worden berekend om
dat nog niet volledig duidelijk is 
welke zorgpartijen er in het plan 
een plaats krijgen. Naast Kiddy 
World en het zorgloket van de 
gemeente, die respectievelijk 
500 en 400 vierkante meter in de 
oude poli gaan invullen, krijgen 
hier nog twee publiekelijk onbe
kende zorgaanbieders een plek. 

'Verboden staatsteun' 
Loomans: "Uit niets blijkt dat er 
een sluitende exploitatie is." Dat 
de gemeente eventueel de par
keergarage aankoopt, wijst vol
gens hem mogelijk op 'verboden 
staatsteun'. De advocaat stelt ook 
dat het bestemmingsplan af
wijkt van het raadsbesluit uit 
2006 waarin werd geëist dat er 
meer eerste- en tweedelijnszorg 
komt. Dat is gewijzigd in aanvul
lende zorg. "Daar valt van al1es 
en nog wat onder te brengen." 


