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Bijlage 1. Verkeersonderzoeken
Goudappel Coffeng 2012: verkeersonderzoek Kortenhoef in opdracht van 

Afvalzorg

In dit rapport maakt Goudappel Coffeng zich zorgen 

over de belasting van de bermen van de Emmaweg 

Vandaar dat gebruik gemaakt wordt van de 

gegevens van het CROW (het kenniscentrum op 

gebied van infrastructuur, de openbare ruimte en 

het verkeer en vervoer). Zij geven in de tabel 

hiernaast aan dat voor het type weg dat de 

Emmaweg is en de verhardingsbreedte een 

maximale verkeersintensiteit (motorvoertuigen 

per etmaal) van tussen de 1.000 en 1.400 geldt. 

Daar zit de huidige belasting van ongeveer 2.000

mvt/etmaal al ver boven.

Met de beoogde verkeersbelasting naar aanleiding 

van Zuidsingel fase 8 komt de mtv/etmaal op  4000

op de Emmaweg bijna 4x meer belast dan 

voorgeschreven. 

Conclusie: het is slordig dat dit feit niet betrokken is in het verkeersonderzoek 2020



Bijlage 1. Verkeersonderzoeken
Goudappel Coffeng 2013: Verkeersonderzoek Groenenwoud in opdracht van Afvalzorg

In 2013 komt GC tot de conclusie dat de Emmaweg best 3.000 mvt/etmaal aankan!  De bermbelasting 

is opeens geen issue meer. Maar GC is wel van mening dat het verkeer dat door de bouw van 70 

woningen wordt gegenereerd niet alleen via de Emmaweg ontsloten kan worden!

Conclusie 2013 : Ontsluiten 70 woningen uitsluitend via Emmaweg is onmogelijk.



Bijlage 1. Verkeersonderzoeken
Goudappel Coffeng 2020: verkeersonderzoek Kortenhoef in opdracht van 

Slokker/Timpaan in kader Zuidsingel fase 8

Verkeersgeneratie woningen:
Onderzoek 2012 (p. 9) (Bron: Goudappel Coffeng 2012) Onderzoek 2020 (p.34) (Bron: Goudappel Coffeng 2020)

2012)

Wenselijke intensiteit
Onderzoek 2013 (p. 10) (Bron: Goudappel Coffeng 2013) Onderzoek 2020 (p. 47) (Bron: Goudappel Coffeng 2020) 

Weer 7 jaar later komt GC in opdracht van de ontwikkelaar tot de conclusie dat de Emmaweg best 4.000 

mvt/etmaal aankan en dat het verkeer dat door de bouw van meer dan 250 woningen wordt gegenereerd alleen via 

de Emmaweg ontsloten kan worden! De Emmaweg is in die 7 jaar niet breder geworden en verkeer niet minder…. 

Conclusie: Het rapport 2020 rekent naar een gewenste uitkomst toe. Dit is onacceptabel.



Pagina 13.

De verdeling van dit nieuwe verkeer over de wegvakken (Emmaweg, Smidsbrug en Zuidersluisbrug) is (mede) bepaald aan de hand van de uitgevoerde mechanische 

verkeerstellingen (punten 13 en A). In tabel 3.3 zijn de geregistreerde verkeersintensiteiten op een gemiddelde werkdag in absolute aantallen en in procenten naar rijrichting 

gepresenteerd.

Pagina 37.

5.8.4 Alternatieven voor de ontsluiting van het plangebied

In de beschreven analyse wordt het plangebied enkel ontsloten via de Emmaweg, waarin het verkeer zich in noordelijke en zuidelijke richting zal verdelen (100% in een enkele 

richting of meer realistisch 70% richting noorden en 30% richting het zuiden). Ingrepen zijn noodzakelijk om het wegvak van de Emmaweg geschikt te maken voor de afwikkeling 

van extra verkeer, vooral op het middendeel waarop het parkeren op de rijbaan komt te vervallen. Meer spreiding van de verkeersgeneratie van de nieuwe woningen leidt tot 

een minder grote verkeersbelasting op de Emmaweg. Een tweede ontsluiting vanuit het plangebied via de bestaande woonstraten door de woonkern kan functioneren als een 

secundaire ontsluiting (ventiel). Hiervoor zal een aansluiting gerealiseerd moeten worden richting de bestaande woonkern met een aansluiting bijvoorbeeld ter hoogte van 

Moerendael/Bruinjoost. Via woonstraten kan de Kerklaan bereikt worden of via de Zuidsingel wordt (opnieuw) de Emmaweg bereikt. De restcapaciteit via deze routes is 

vanwege de functie als woonstraat echter beperkt. (Bron: Goudappel Coffeng 2020) 

Conclusie: Het is onrealistisch dat de drukste rijrichting in de nieuwe sitiuatie in opeens noordelijk is.

Op beide telpunten is op een gemiddelde werkdag eenzelfde verkeersbeeld zichtbaar. Van de 

verkeersintensiteit per etmaal rijdt 45% richting noord en 55% richting zuid. In het drukste 

ochtendspitsuur zijn de verhoudingen compleet anders. Het geregistreerde verkeer is dan 

hoofdzakelijk zuidelijk georiënteerd: circa 70% van het totale autoverkeer rijdt in het drukste 

ochtendspitsuur in zuidelijke richting. In het drukste avondspitsuur is de verdeling circa 50% 

richting noord en 50% richting zuid. In figuur 3.6 is de verdeling van de verkeersgeneratie van 

Plan Groenewoud in het ochtend- en avondspitsuur gepresenteerd gebaseerd op de 

verkeerstellingen.

In het haalbaarheidsonderzoek wordt gegoocheld met de feiten. Dit is 

maar één voorbeeld, de verwisseling van ontsluiting richting het noorden 

en dan weer het  zuiden. 

Bijlage 2. Omissies 
haalbaarheidsonderzoek



Bijlage 3. Overschrijding fijnstofnorm 
WHO
Grenswaarde fijnstof volgens WHO wordt nu al overschreden op Emmaweg noord

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-

milieubeheer/beoordelen/grenswaarden/#h91e707e3-2514-4472-a236-7bf5dcff7217

In de huidige situatie wordt de WHO-norm voor 

fijnstof op het noordelijke deel van de Emmaweg al 

ruimschoots (30%-40%) overschreden. Met de 

komst van extra verkeer door de bouw van woningen 

in de polder Kortenhoef wordt de overschrijding nog 

erger dan het al is en loopt de volksgezondheid 

gevaar!

Conclusie: In de huidige situatie wordt

de fijnstofnorm al fors overschreden. In het 

verkeersonderzoek daarop niet geanticipeerd.



Bijlage 4.Beschermd dorpsgezicht
Bron: Begrenzingskaart aanwijzing 1479

Op deze kaart is de begrenzing van het beschermd 

dorpsgezicht aangegeven. De ‘s-Gravelandse vaart is 

onderdeel van het beschermd dorpsgezicht.

Conclusie:
Aanpassen Smitsbrug als verkeersplein met bypass 

inclusief verwijderen van monumentale ornamenten 

van een monumentaal woonhuis is in strijdt met de 

regels Beschermd Dorpsgezicht!

De s’-Gravelandsevaart deels dempen aan de zijde 

van de Emmaweg is in strijdt met de regels 

Beschermd Dorpsgezicht!

Hier een 

verkeer

s-

plein?

Hier de 

vaart 

dempen

?

Bron: Monumenten nota Wijdemeren en lijst van monumenten



Bijlage 4a
Paradox beschermd stads en dorpsgezicht 
versus verkeersplan

DE MINISTER VAN WELZIJN, V0LKSGEZONDHEID EN CULTUUR EN DE MINISTER VAN 

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER 

Overwegende, dat het ruimtelijke karakter van 's-Graveland uniek is door het strakke l7e-eeuwse plan 

van aanleg langs de trekvaart in combinatie met de concentratie van buitenplaatsen en de bijzondere 

ruimtelijke relatie tussen de buitenplaatsen en de dorpsbebouwing; dat de ruimtelijke 

ontwikkeling grotendeels binnen de ruimtelijke structuur van de 17e-eeuwse aanleg heeft 

plaatsgevonden; dat het bebouwingsbeeld en de beplanting van zowel de dorpsbebouwinq als de 

buitenplaatsen samenhangend en waardevol is; dat het gebied derhalve een beeld oplevert dat van 

algemeen belang is vanwege de schoonheid en het karakter ervan. 

Bron: Deel 4a. Besluit aanwijzing 1479, Register van beschermde stads- en dorpsgezichten (art. 21 monumentenwet)

Conclusie: Het verkeersplan negeert artikel 21 van de monumentenwet 



Bijlage 4b.

De lintbebouwing van de dorpen, het radiale slagenlandschap (stergebied) van Loosdrecht, 

het buitenplaatsen-landschap van ’s-Graveland en de ingrepen van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie, kenmerken de Vechtstreek en het grondgebied van Wijdemeren als een 

gebied van hoge landschappelijke- en cultuurhistorische waarde. De Kortenhoefse

polder maakt daar integraal onderdeel van uit. (bron: PRV provincie Noord-Holland)

Vanwege de vele buitenplaatsen werd ’s-Graveland rond de vorige eeuwwisseling als het 

Wassenaar van het Gooi beschouwd. Anders dan andere Gooise dorpen is deze kern 

gesticht door rijke Amsterdamse kooplieden die hier in de 17e eeuw hun ‘vakantiewoningen’ 

bouwden. Het 17de eeuwse buiten Trompenburgh, eigendom van de rijksgebouwendienst, is 

onlangs in oude luister hersteld. In ’s-Graveland werd in die tijd door de bewoners hard 

gewerkt voor de mensen van de buitenplaatsen. Dit gebeurde in de vele wasserijen, 

waardoor ’s-Graveland eveneens bekendheid verwierf. Daarna, nog tot circa 1960, werd voor 

vele andere Gooise opdrachtgevers gewassen. Dankzij de aanwezigheid van deze talrijke 

monumenten is ‘s-Graveland in 1986 aangewezen tot ‘beschermd dorpsgezicht’.

Bron: Monumentennota Wijdemeren (januari 2006, p. 4 en 7) 

Conclusie: Het ontwerpbestemmingsplan is in strijd met de Woonvisie 

Gooi- en Vechtstreek, PRV en de monumentennota van gemeente Wijdemeren.



Bijlage 5 (legaat van Six)

Conclusie: Kadestraal perceel B-3782 maakt onderdeel uit van het 

plangebied Zuidsingel fase 8



  

 

 
POSTBUS 9046, 7300 GH APELDOORN WWW.KADASTER.NL 

 

 

 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers 

Resultaat van onderzoek 

 

De bewaarder van het kadaster en de openbare registers verklaart dat op verzoek van de aanvrager onderzoek 

in de openbare registers is gedaan naar ingeschreven akten (uitgezonderd stukken inzake hypotheken en 

beslagen) betreffende het perceel kadastraal bekend gemeente Kortenhoef, sectie B, nummer 3782. 

 

Het onderzoek betreft de ingeschreven aankomsttitel van de Gemeente Wijdemeren. 

 
 

Gebleken is dat in de openbare registers de volgende stukken voorkomen: 

perceelnummer(s) deel/nummer akte(n) register reeksaanduiding opmerking 

3782 14023/41 OZ4 Amsterdam Bekend 

      6334/49 OZ4 Amsterdam  

      1553/110  OZ4 Amsterdam  

 
 

Afschrift(en) 

Afschriften kunnen via Mijn Kadaster, Kadaster Online, Brondocumenten worden opgevraagd. 

 
 

Historie kadastrale percelen:  

Percelen ontstaan uit: 

3782 →  230 

      →  229 

      →  228 

 
 

Er zijn geen voorlopige aantekeningen. 
 

 

Apeldoorn, 5 november 2020 

 

 

 

mr. B.H.J. Roes 

Bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan een via het openbare internet ontvangen onderzoek, en een daarvan vervaardigde afdruk, kunnen geen rechten worden ontleend.  

Het Kadaster is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het verzenden van het onderzoek via het openbare internet. 

Bijlage 5a
Legaat 
van Six

Conclusie:

Het kadastrale perceel 

3782 is ontstaan uit de 

volgende drie 

oorspronkelijke 

kadastrale percelen



Bijlage 5b

Conclusie:

Kadastrale nummers 

corresponderen met de 

eigendomsakte legaat van 

Six.  



Bijlage 5c

Het perceel 3782 valt dus onder het legaat van Louise Six.

Het perceel was in beheer van Natuurmonumenten en had nooit vervreemd 

mogen worden. Het is in handen gekomen van de gemeente. Op welke wijze is 

de gemeente aan dit perceel gekomen? Natuurmonumenten had immers nooit 

afstand mogen doen van dit perceel.

Het perceel moet ten alle tijden in de staat blijven zoals het was.

“Mijn bedoeling is zeer beslist dat Uwe vereeniging zoowel het 

onroerende als het roerende zooveel mogelijk in stand houdt.” Louise 

Digna Catharina Six”

Alleen een uitspraak van een rechter kan dit legaat ongeldig verklaren.

Artikel 201 lid 2 (BW) stelt: Op verzoek van een belanghebbende kan de 

kantonrechter aan een legataris een termijn stellen waarbinnen hij zich moet 

uitspreken over het al dan niet verwerpen van het legaat. 

Wordt door de legataris niet binnen die termijn een verklaring afgelegd, dan 

verliest hij de bevoegdheid om het legaat te verwerpen. 

Conclusie: Deze erfdienstbaarheden zijn onverkort van kracht. 

Op deze gronden mag niet (grootschalig) gebouwd worden.



Bijlage 6.

Het Westelijke deel van de Projectlocatie, 

waaronder een gedeelte van het beoogde 

woongebied, is aangewezen als UNESCO-

werelderfgoed van uitzonderlijke universele 

waarden.

Conclusie:

Er is feitelijk strijd met de (oude) 

PRV-regels. Inmiddels heeft GS 

daarom besloten om niet mee te 

werken aan het het verzoek van de 

gemeente Wijdemeren voor 

ontheffing van de PRV voor het plan 

Zuidsingel fase 8.



Bijlage 6

Conclusie: Strijd met uitgangspunten Monumentennota gemeente Wijdemeren. 

Er is sprake van hoge landschappelijke en cultuurhistorisch waarden



Bijlage 7.
Onderdeel Sociale Woningbouw

Onderdeel Ouderenhuisvesting
Marktonderzoek Zuidsingel fase 8 Kortenhoef, 1 november 2019, 

Bureau Stedelijke Planning Gouda, (www.participatiezuidsingel)

In tegenstelling van wat het college van 

burgemeester en wethouders aangeeft blijkt uit 

het marktonderzoek (pagina 21) dat Kortenhoef 

nu al voldoende sociale woningvoorraad (555) 

heeft om aan de vraag van deze doelgroep te 

voorzien!

Het rapport geeft overigens niet aan hoe groot de 

vraag van starters naar betaalbare koopwoningen 

is. Overigens is voor deze doelgroep maar een 

beperkt aandeel (ca. 5%) gereserveerd omdat er 

geen winst gemaakt kan worden met betaalbare 

koop < 220.000 en  woningcorporaties geen 

koopwoningen mogen bouwen. 

Conclusie n.a.v. marktonderzoek:

Kortenhoef heeft voldoende sociale woningvoorraad 

en kan zelfs aan de vraag van circa 40 extra 

huishoudens voorzien!

http://www.participatiezuidsingel/


Bijlage 8.
Onderdeel Ouderenhuisvesting
Bron: Marktonderzoek Zuidsingel fase 8 Kortenhoef, 1 november 

2019, Bureau Stedelijke Planning Gouda, (www.participatiezuidsingel)

Op blz. 7 van het marktonderzoek blijkt dat 

Zuidsingel fase 8 ‘enigszins geïsoleerd ligt van 

de rest van het dorp’ en mede door de matige 

OV-voorzieningen vooral geschikt is als een locatie

die per auto bereikt dient te worden. Deze 

bevindingen staan haaks op de primaire eisen die 

randvoorwaardelijk zijn voor passende en duurzame 

ouderen Huisvesting. 

Conclusie: de ligging Plan Zuidsingel voldoet 

niet aan de voorwaarden voor een ouderen 

vriendelijke leefomgeving. (bron: Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, https://www.vtv2018.nl/handelingsopties-
zelfstandigwonende-ouderen-ouderen-vriendelijke-leefomgeving)

Naast fysieke randvoorwaarden geeft onderzoek van Aedes 

aan dat een passend aanbod alleen succesvol is vanuit een 

gezamenlijk opgestelde woonzorgvisie. Wijdemeren heeft 

eenvoudigweg geen gedragen visie op ouderzorg . (Bron: 

Aedes 25-11-2020: hoe-pakken-we-de-huisvesting-voor-ouderen-

samen-aan)



Bijlage 9.

Onderdeel Doorstroming versus Vestigers
Bron: Marktonderzoek Zuidsingel fase 8 Kortenhoef, 1 

november 2019, 

Bureau Stedelijke Planning Gouda  in opdracht van 

Slokker/ Timpaan

Het is de verwachting dat een groot deel van 

de middel dure en duurdere vrije sector 

woning inspelen op de grote woningvraag 

vanuit de regio Hilversum, Amsterdam en 

Utrecht. Deze doelgroep draagt niet bij aan 

de gewenste doorstroming. Daarnaast 

staat vast dat Almere en Leidserijn van 

rijkswege de aangewezen groei centra zijn 

voor deze doelgroepen. Daarmee wordt 

voorkomen dat waardevolle natuur- en 

cultuurhistorische gebieden onnodig worden 

opgeofferd. 



Bijlage 10.

Uitbreiden in strijd met regionaal beleid

Gemeente Wijdemeren opereert stelselmatig tegen 

het eigen regionaal beleid in. Daarin wordt gesteld 

dat de focus moet liggen op binnenstedelijk bouwen 

en transformeren. 

Inbreiden biedt veel perspectief

Een voordeel van inbreiding is dat gebruik gemaakt 

kan worden van bestaande infrastructuur; dit ten 

opzichte van aan de rand van de stad waar soms 

alles nog aangelegd moet worden. Hierdoor kan er 

tevens een financieel voordeel zijn, vooral bij 

(interne) gebouwtransformaties. Bij 

gebiedstransformatie is er de mogelijkheid dat 

de kosten van de sloop opwegen tegen de 

kosten van het volledig bouwrijpen van gronden 

aan de rand van de stad.
Bron: Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling Bron: Woonvisie Regio Gooi en vechtstreek 2016-2030

Conclusie: Gemeente Wijdemeren omzeilt stelselmatig de 

uitgangspunten van de door haar onderschreven Woonvisie 

Regio Gooi- en Vechtstreek.



Bijlage 11.
Vervallen ontsluiting Kalkakker

Waarom is 2e ontsluiting Zuidsingel fase 8 

in 2013 dicht gebouwd?

De stukken mbt dit B&W besluit kunnen wij niet 

achterhalen. Mogelijk was het toenmalige college 

van B&W van mening dat Zuidsingel fase 8 niet 

meer realistisch is.

De verkeersonderzoeken uit 2012 en 2013

zouden deze keuze kunnen verklaren. Feit is dat 

B&W meegewerkt heeft aan de bouwvergunning 

van de betreffende vrijstaande woning welke

2013 gerealiseerd is en daarmee deze ontsluiting 

bewust heeft laten vervallen. 

Bron: kadasterdata.nl



Bijlage 12
Aanzuigende werking op (sluip)verkeer door verbetering doorstroming (bypass)

Feit is dat in het verkeersonderzoek van 

Goudappel Coffeng geen notie wordt 

genomen van de negatieve effecten die 

voortkomen uit het verbeteren van de 

doorstroming met name agv van 

regionaal verkeer. 

Uit een globale analyse wordt inzichtelijk dat 

het zondermeer verbeteren van 

doorstroming kan leiden tot een serieuze 

toename van doorgaand verkeer door s’-

graveland en Kortenhoef met de nodige 

effecten voor leefbaarheid, veiligheid en 

volksgezondheid (geluid en fijnstof).

Conclusie: Het 

verkeersonderzoek 2020 mag 

gekwalificeerd worden als 

eenzijdig en onprofessioneel.



Bijlage 13. Geluidhinder

Voortdurende 

geluidsbelasting is 

ongezond! De huidige 

geluidsbelasting  van de 

woningen aan het Zuidereinde 

is al zeer slecht aan de 

voorzijde. 

Het RIVM heeft onderzoek

gedaan op dit gebied. Zie: 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/r

apporten/630650005.pdf

Veel gemeenten hebben in hun

beleid al opgenomen dat

woningen tenminste over één

stille zijde moet beschikken.

Toevoeging zone extra 

geluidsbelasting door 

verdubbeling verkeer 

Emmaweg.
Bron: RIVM 

Conclusie: Door verdubbeling van het verkeer  

Emmaweg wordt de overschrijding van 

geluidsbelasting in ernstige mate verslechtert.

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/630650005.pdf


Feit: Er wordt op de Emmaweg structureel te hard 

gereden!
Puntnummer: W13

Straatnaam: Emmaweg

Plaatsnaam: Wijdemeren

Gemiddelde werkdag

Richting: Zuidsingel (noord) Richting: Kalkakker (zuid) Doorsnede

Voertuig- Motor / Pers. Lichte Zware gemiddelde V85 Motor / Pers. Lichte Zware gemiddelde V85 Motor / Pers. Lichte Zware gemiddelde V85

categorie br.fiets auto vracht vracht Totaal snelheid br.fiets auto vracht vracht Totaal snelheid br.fiets auto vracht vracht Totaal snelheid

Tijd

07.00-09.00 4 80 1 1 85 34,2 41,9 6 198 3 1 207 37,1 43,4 9 278 3 2 292 35,7 42,6

16.00-18.00 11 183 1 0 195 35,6 42,1 10 170 3 0 183 35,3 42,2 20 353 4 1 378 35,5 42,2

07.00-19.00 32 697 11 2 742 35,3 42,4 42 887 17 3 948 35,6 42,5 74 1584 28 4 1690 35,4 42,4

00.00-24.00 52 877 12 2 942 37,4 43,3 60 1053 18 4 1135 36,9 43,4 112 1930 30 6 2077 37,2 43,5

19.00-23.00 15 148 1 0 163 37,6 44,3 13 124 1 1 139 37,3 44,7 28 272 2 1 302 37,4 44,5

23.00-07.00 5 32 0 0 37 40,5 46,8 4 42 0 1 48 38,8 45,6 10 74 1 1 85 39,7 46,5

Puntnummer: W13

Conclusie:
Er wordt gemiddeld 20% sneller gereden dan de wettelijk toegestane snelheid!

Ongeveer 300 bestuurders rijden iedere dag harder dan 43 km/h en vormen een reëel gevaar 

voor langzaam verkeerdeelnemers op dezelfde weg (grotendeels geen stoep, geen fietspad)!

Bijlage 14
Veiligheidsaspecten menging langzaam verkeer en 

autoverkeer

Bron: Verkeerstelling 2020 NDC



Frontale aanrijding Emmaweg 21-12-2020

Bijlage 14
Veiligheidsaspecten menging langzaam verkeer en autoverkeer

Op 21 januari jl. is in Trouw een onderzoek gepubliceerd over het gevaar voor 

fietsers op drukke 30KM wegen. Conclusie: Hoe meer verkeer hoe meer risico. 

(Bron: artikel Trouw, na.v onderzoek Goudappel 21-01-21)

Dit onderzoek is in strijd met de conclusies van Goudappel mbt het 

haalbaarheidsonderzoek Zuidsingel fase 8. Daarin wordt letterlijk gesteld dat 

meer autoverkeer bijdraagt, aan meer verkeersveiligheid! (Bron: verkeersonderzoek 

Goudappel Coffeng 2020 in opdracht van ontwikkelaars/gemeente)

Conclusie: 

Meer autoverkeer leidt tot onveiligere 30-KM wegen



Bijlage 15. Plan strijdig met PRV

Conclusie:

Plan Zuidsingel is in strijd met  

‘oude’ PRV regels. 

Inmiddels heeft GS besloten niet 

mee te werken aan het het verzoek 

van de gemeente Wijdemeren voor 

ontheffing / wijziging grenzen van de 

PRV-gebied.

Bron: besluitenlijst GS Provincie Noord-Hollend



Informatiesessie Zuidsingel fase 8 en verkeersoplossing Kortenhoef

16 Status quo vuilstort
Plan Zuidsingel fase 8, de feiten op een rijtje:

o Bodemonderzoek DHV (2009): “ernstige bodemverontreiniging is 

spoedeisend:
de situatie is als onbeheersbaar gekwalificeerd vanwege de verspreiding van de
verontreiniging met Benzeen in het grondwater en er is sprake van onaanvaardbare risico’s
door de aanwezigheid van Natura2000-gebied” (Bijlage A).

Spoed: “moet zo snel mogelijk met de sanering worden gestart. Als uitgangspunt 

geldt

hiervoor een termijn van 4 jaar, uiterlijk voor 2015” (Bijlage B).

o Bodemonderzoek Plan Groenewoud (2014): “mogelijke verspreiding van 

grondwaterverontreiniging naar kwetsbare gebieden is de saneringsaanpak als 

spoedeisend beoordeeld” (Bijlage C).  

o Verkennend (asbest)bodem onderzoek Emmaweg Kortenhoef (2020): Vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt is het terrein vooralsnog niet geschikt voor de huidige en 
toekomstige bestemming (Bijlage D).

Bron aaa



Bijlage A.

Voormalig stort ’t Groenewoud te Wijdemeren; Beoordeling van de 
Milieuhygiënische risico’s van de voormalige stortplaats

Conclusie:

De vervuiling is ernstig en spoedeisend 

en schreeuwt om directe maatregelen!

(Bron: Hoofdrapport Nader Onderzoek DHV juli 2009)



Bijlage B.

Werkwijze Bodemsanering; Aanpak van bodemsanering in Noord-Holland van Provincie 
Noord-Holland 2009-2013 (p. 28),

Conclusie:

Ondanks prioriteit en landelijk 

convenant >10 jaar geen enkele 

fysieke actie gevoerd door betrokken 

partijen!



Bijlage C
Bijlagen Masterplan Groenwoud Afvalzorg van mei 2013 Rob Aben
Landschapsarchitectuur (Bijlage C, p. 8 van 43) 

Conclusie:

Naastgelegen natura 2000 gebied (nu NNN) 

wordt ernstig bedreigd door lekkende 

afvalstort

Conclusie: 

Zonder maatregelen op termijn gevaar 

Volksgezondheid door opwelling in 

Horstermeer



Bijlage D

Verkennend (asbest)bodemonderzoek Emmaweg Kortenhoef 20-2202-R01AvH van Iventerra
(22 oktober 2020) (p. 11 van 11).

Conclusie:

Ook het plangebied zelf is serieus vervuild 

en blijkt zonder maatregelen niet geschikt 

voor het huidige (agrarisch) en toekomstige 

gebruik (wonen)!



Bijlage 17

Natuurmonumenten dreigt zich 

terug te trekken uit Plan 

Groenenwoud (NM heeft dit 

eerder ook mondeling laten 

weten) mondeling wanneer Plan 

Zuidsingel fase 8 wordt 

doorgedrukt.

Daarmee komt de  sanering van 

de zwaar vervuilde en lekkende 

vuilnisbelt in gevaar.

MinderHinder.nu is zeer 

bezorgt over deze mogelijke 

vicieuze cirkel. Een scenario 

dat naar onze mening 

maatschappelijk 

onaanvaardbaar is.

Bron: Zienswijze Natuurmonumenten Plan Zuidsingel fase 8

Conclusie: Prioriteren van Plan Zuidsingel fase 8 brengt grote 

maatschappelijke risico’s met zich mee.



Bijlage 18

Het plan brengt diverse zogenaamde rode lijst 

dieren in gevaar. Deze staan opgesomd in de 

bijlage van het vigerende bestemmingsplan 

waarin het plangebied valt.

Conclusie:

Plan Zuidsingel is ook op dit 

gebied in strijd met ‘oude’ PRV 

regels. 

Inmiddels heeft GS besloten niet 

mee te werken aan het het verzoek 

van de gemeente Wijdemeren voor 

ontheffing van de PRV.



Bijlage 19

In 2016 heeft de Raad participatie bij ruimtelijke projecten verplicht. Participatie had als doel 
het doelmatiger maken van het besluitvormingsproces doordat participatie het proces zou 
versnellen en verbeteren. De inspraakprocedure zou daarmee niet meer nodig zijn en de 

voorontwerpfase (inspraak) kwam te vervallen!

Feiten relaas (uit getuigeverklaring tientallen bewoners) inzake plan Zuidsingel fase 8:
• Op 15/10/’20 is de zienswijze periode gestart, daarna is op 28/10/’20 de eerste 

participatiebijeenkomst. Bleek alleen om zenden te gaan namens ontwikkelaar!

• Het participatietraject is uitbesteedt aan een derde partij (ontwikkelaar), veel eenrichting verkeer 

en regie gemeente ontbreekt, informatie is gekleurd.

• Grondslag, doel en proces van het participatietraject is onduidelijk. Zie ook evaluatie participatie 

bij ruimtelijke ontwikkelingen  https://www.wijdemeren.nl/4/Nieuws/2020/Oktober/Evaluatie-

participatie-bij-ruimtelijke-ontwikkelingen/161838-Rapport-evaluatie-participatie.pdf

• Zeer beperkt aantal en discutabele samenstelling betrokkenen die uitnodiging participatie 

ontvangen. 

• Stakeholders zijn niet betrokken bij participatie. Natuurmonumenten, Afvalzorg en Vlekkers en 

andere grondeigenaren zijn niet uitgenodigd voor de participatiebijeenkomsten. 

Uitgangspunten staan vast, geen dialoog mogelijk en sterk gevoel van achterkamertjes 

politiek. 

• Participatietraject is op hold gezet? Wantrouwen en onrust inwoners nog groter. 

Conclusie: meer dan 400 inwoners/stakeholders hebben zienswijzen 

ingediend tegen de beschreven gang van zaken

https://www.wijdemeren.nl/4/Nieuws/2020/Oktober/Evaluatie-participatie-bij-ruimtelijke-ontwikkelingen/161838-Rapport-evaluatie-participatie.pdf


Bijlage 20

Beloftes Wethouders De Kloet 

en Boermans

Een oplossing voor de 

verkeersproblematiek rondom 

de Smitsbrug is randvoorwaardelijk

voor uitvoering van plan Zuidsingel

fase 8. 

Conclusie:

Op basis van de eerder 

beschreven feiten blijkt dat een 

goede verkeersoplossing 

via uitsluitend de Emmaweg

onmogelijk is.



Bijlage 20b

Uitspraak Wethouders De Kloet 

en Boermans

“Wij hebben alle 

vertrouwen in de kwaliteit

van het extern Bureau dat de 

opdracht uitvoert.”

Hoe valt deze uitspraak te rijmen 

met de feitelijke omissies in bijvoorbeeld 

het onderzoeksrapport van Goudappel 

Coffeng maar ook met de genoemde 

stelselmatige strijdigheid met eigen 

beleid en regelgeving van gemeente 

Wijdemeren? 

Conclusie: Uit de analyses uit deze factbox blijkt dat diverse onderzoeken 

inzake Zuidsingel fase 8 feitelijk onjuist zijn en tenderen naar een gewenste uitkomst!


