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Betreft:  Bezwaarschrift Woo-verzoek Winkelcentrum Weezenhof 

 

Geachte College, 

Wij zeggen u dank voor de informatie die wij in het kader van het Woo-verzoek winkelcentrum 

Weezenhof hebben ontvangen. Maar wij hebben moeten constateren dat wij op een aantal 

onderdelen stukken met bijbehorende motivatie missen. Vandaar dit bezwaarschrift.  

Wat missen we? 

1. Het verslag van de eerste besloten vergadering van de Commissie BK: 

“Superblok “: De Cie BK spreekt in haar openbare besprekingen van het principeplan over een 

massief, alzijdig superblok. Deze – feitelijke – typering  moet dus al in de allereerste, besloten 

bespreking (augustus 2020) van het principeplan besproken, beschreven en opgeschreven zijn. Het is 

voor ons van wezenlijk belang inzicht te verwerven in het ontwerpproces en in de motieven die 

geresulteerd hebben in de keuze voor een “massief superblok”. 

Derhalve verzoeken wij u ons het verslag van de eerste besloten bespreking (augustus 2020) van 

dit principeplan alsnog te doen toekomen. 

 

2. Wij missen helderheid over de inconsistentie in de advisering door de Cie BK: 

In  haar eerste openbare verslag van 1-10-2020 adviseert de Cie BK om meer geveldynamiek aan te 

brengen “om het gebouw niet als blok/massa te laten overkomen“. Daarmee wordt impliciet erkend 

dat het wel degelijk bij een buitenstaander als massief blok kan overkomen!  Een van de leden van de 

Cie BK sprak zelfs van een fors, stedelijk, Berlagiaans gesloten bouwblok. 

Uit de achtereenvolgende vervolgbesprekingen (de vooroverleggen) citeren wij: 

“Het blok oogt nu als een sterk stedelijk blok“, “De typologie van een gesloten bouwblok is 

nieuw in de context van de omgeving“, “Hoewel we ons kunnen vinden in een dergelijk groot 

volume op deze plek vragen wij ons af waarom er gekozen wordt voor een soort alzijdig 

superblok?“ 

Als Belangenvereniging Weezenhof vragen wij ons af: 

Waarom niet eerder die keuzevraag aan de orde gesteld? 

En, meer fundamenteel, wat hebben successievelijk opdrachtgever, architect en 

gemeentelijke ontwikkelaar gedaan met, en geantwoord op, de geciteerde keuzevraag? Zo 

maar genegeerd, weggemoffeld? 

Deze laatste constatering is voor ons geen bagatel, omdat – het spreekt voor zich – voor ons een 

andere keuze dan die van een fors alzijdig superblok denkbaar was geweest. 

Voorts constateren wij, als Belangenvereniging Weezenhof, het volgende: 
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In haar conclusie (verslag van 12-08-2021 ) benadrukt de Cie BK nog eens om “aandacht te 

besteden aan meer fragmentatie, opdeling en openheid van dit grote bouwblok”. 

Wij missen het besluit en de motivatie voor die keuze. Wij verzoeken u ons alsnog de  stukken met 

de motivering te doen toekomen die tot de keuze voor een “alzijdig superblok“ hebben geleid.  

 

3. Wij missen de informatie over het voortraject, voorafgaand aan de opstelling van een anterieure 

overeenkomst (AOK): 

Wij missen correspondentie/e-mailverkeer tussen gemeente en ontwikkelaar in de periode na de 

brand van april 2017 tot 2019 en de eerste zes maanden van 2020. Die moet er zijn. Dat plannen 

maken en onderhandelen tijd vragen hoeft geen betoog. Maar dat er in het gehele jaar 2018 en de 

eerste zes maanden van 2019 absolute radiostilte heerste, komt zeer ongeloofwaardig over. Omdat 

wijkbewoners de indruk hadden dat er in die eerste twee jaar na de brand niets gebeurde, heeft het 

Bewonersplatform Weezenhof in april 2019 een inspiratie-/werkdocument opgesteld met daarin 

opgenomen een ruimtelijk contourenplan. Daarop is van gemeentewege in juni 2020 alleen op het 

contourenplan gereageerd; op alle andere elementen van genoemd inspiratie-/werkdocument is in 

het geheel niet ingegaan. 

Daarom verzoeken wij u ons alle correspondentie te verstrekken die betrekking heeft op de 

periode januari 2018 t/m juli 2019 waarin planvorming en consultaties tussen ontwikkelaar en 

gemeente plaatsvonden. Wij missen de besluitvorming en documentatie over de genomen stappen 

van gemeente en projectontwikkelaar. 

 

In het voortraject zijn ook de grondposities (eigendomsverhoudingen) besproken. Wij missen de 

gemaakte (pre-)afspraken daarover: 

Wanneer en waarom is besloten tot de fundamentele vroege, precontractuele keuze om tot een 

grondruil d.w.z. uitruil van percelen in bezit van gemeente en van ontwikkelaar te komen? Reeds in 

juni 2020 wordt gestart met voorbereidingen voor het opstellen van een AOK waarin die 

grondtransacties worden opgenomen. 

 

4. Wij missen informatie over de keuze van de aantallen woningen en over een noodwinkel voor 

supermarkt LIDL: 

Waarom is in februari 2021 het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige genegeerd? Wij 

citeren: 

“houd de mogelijkheid open - in de AOK - van aanpassen van de bouwmassa, c.q. programma 

(minder woningen)“ 

Waarom en op wiens verzoek is besloten, na de bespreking van het principeplan van 1-10-2020 (Cie 

BK) waarin sprake was van maximaal 7 bouwlagen, dit aantal op te hogen naar 12 bouwlagen, dus 

een stap naar veel méér woningen/meer bouwmassa. Is dat op aandringen van de gemeente 

gebeurd of heeft de ontwikkelaar daarop aangedrongen met het oog op maximaal rendement? 

Wij vragen ons af : 

Welke stukken en motivatie hebben ertoe geleid dat de aanvankelijk besproken noodwinkel 

voor de LIDL met een financiële opmerking - “te duur, financieel onhaalbaar “- werd 
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afgewezen? Waarom is de gemeente akkoord gegaan met de randvoorwaarde dat de 

supermarkt LIDL tijdens de nieuwbouw open moet blijven? Waarom heeft de gemeente zelf 

geen serieus onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een noodwinkel? Heeft de 

gemeente serieuze pogingen in het werk gesteld om de vestiging van een noodwinkel te 

bepleiten bij ontwikkelaar en LIDL management? Hoe geloofwaardig is de onderbouwing van 

het bedrag van € 1,7 miljoen voor een tijdelijke noodwinkel voor supermarkt LIDL? Dat 

bedrag is door de ontwikkelaar genoemd, maar wij hebben er ernstige twijfels bij. 

Wij verzoeken u om de hierboven gestelde vragen te beantwoorden en ons te voorzien van de 

daarop betrekking hebbende stukken en motivatie. 

 

5. Wij missen inzichtelijke onderbouwing van parkeerbehoefte en parkeerdruk: 

In oktober 2021 is een AOK gesloten. In haar advisering daarover meldt de afdeling Stedenbouw van 

de gemeente dat zij de geraamde parkeerdruk door het grote bouwprogramma te hoog vond. 

Waarom is dit signaal van de afdeling Stedenbouw genegeerd? 

In de uitgangspunten van de gemeente over het parkeerbeleid wordt uitgegaan van 

verschillende normen en van dubbelgebruik. Zo zou 50% van de bewoners overdag hun auto 

laten staan. Het is maar de vraag of dit geldt voor de wijk Weezenhof. Is er een andere 

parkeernorm gehanteerd ? Zo ja, waarom? Waar en wanneer is dat afwijkende besluit 

genomen? Of is besloten minder parkeerplaatsen te leveren?  

Wij zien graag een realistische en niet een modelmatige onderbouwing van de parkeerbehoefte 

tegemoet. 

 

6. Wij missen toereikende onderbouwing van windturbulentie, geluidsdruk en de luchtkwaliteit: 

Wij vragen ons af hoe windturbulentie tussen de zeer hoge gebouwen zal uitpakken en hoe hoog de 

geluidsdruk op de westgevel gaat worden. Er zijn uitgebreide modelberekeningen gemaakt, maar 

daarin worden de westenwind en de A73 vergeten. Er lijkt gewerkt te zijn met bestaande 

computermodellen, niet met werkelijkheden ter plaatse. 

Wij vragen om niet-modelmatige maar op realistische metingen gebaseerde berekeningen van 

windturbulentie en geluidsdruk op de gevel die naar het westen komt te liggen. 

De gemeente heeft in het kader van het bestemmingsplan keurig onderzoek laten doen naar onder 

andere NOx, PM10, mede omdat er gemiddeld meer dan 75.000 voertuigen per dag over de A73 

rijden die vlakbij de nieuwe woontoren ligt. Maar nog niet naar het minstens zo gevaarlijke fijnstof 

PM2,5. De nieuwe EUROPESE normen liggen lager dan de veronderstelde meetwaarden. Het rapport 

is niet duidelijk over de huidige waarden en de invloed van de vlakbij liggende A73 waar meestal een 

westenwind staat die uitkomt op de wijk Weezenhof. Ook hier lijkt het erop dat uitgegaan wordt van 

een modelberekening en niet van metingen. Dit is ook geconstateerd bij de geluidsoverlast aan de 

oost- en westzijde van het geplande gebouw. Het is trouwens opmerkelijk dat in het vlakbij gelegen 

nieuwe winkelcentrum in de wijk Meijhorst uiteindelijk niet werd gekozen voor een hoge toren 

bovenop de winkels. 

Wanneer en met welke motivatie heeft de gemeente besloten dat in de Weezenhof bij hoge 

nieuwbouw vlakbij de A73 wel hogere waarden zijn toegestaan?  
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SLOT: 

Wij verwachten dat dit bezwaarschrift aanleiding geeft tot nadere reflectie en tot mogelijke 

aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan voor herbouw van winkelcentrum Weezenhof. 

 

In afwachting van uw spoedige reactie, 

met vriendelijke groet, 

Belangenvereniging Weezenhof, 

Jan Müskens, voorzitter 
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