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AMENDEMENT A-16-2 

  Wie woont waar op de Dennenlaan? 

 

De raad van de gemeente Wijdemeren in digitale vergadering bijeen op 15 april 2021 

 

Besluit het raadsvoorstel “verkoop Dennenlaan” als volgt te wijzigen:  

Voorgesteld wordt besluitpunten 1, 2 en 3:  

1. De verkoop van de percelen kadastraal bekend als Loosdrecht, sectie C, nummer 3510 ter grootte 

van circa 1800m2 , en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als Loosdrecht, sectie C, 

nummer 4860, ter grootte van circa 1600m2 door middel van een openbare verkoop bij inschrijving, 

waarbij het criterium voor gunning de hoogste prijs is. 

2. Daarbij de stedenbouwkundige randvoorwaarden mee te geven zoals in bijlage I weergegeven.  

3. Een bedrag ad. € 42.000,- als voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om de verkoop te 

faciliteren. 

Als volgt te wijzigen in: 

1. De verkoop van de percelen kadastraal bekend als Loosdrecht, sectie C, nummer 3510 ter 

grootte van circa 1800m2 , en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend als 

Loosdrecht, sectie C, nummer 4860, ter grootte van circa 1600m2 door middel van een 

openbare verkoop bij inschrijving, waarbij het criterium voor gunning de hoogste prijs is. 

2. De hierna genoemde randvoorwaarden mee te geven, onder voorbehoud van 
stedenbouwkundige uitwerking: 

a. Een bebouwingspercentage van 45% voor beide bouwvlakken. 
b. Minimaal 2/5 deel van de te bouwen woningen dient gestapeld te zijn. 
c. 15% van de te realiseren appartementen sociale koop is. 70%  van het aantal te 

realiseren woningen/appartementen is bestemd voor het midden segment(die te 
verdelen in 50% midden huur en 50% midden koop, NHG grens)  en 15% vrije sector. 

3. a. de te realiseren koopwoningen/appartementen als eerste aan te bieden in de lokale 
weekbladen in Wijdemeren. 
b. de woningen zoveel mogelijk levensloop bestendig te bouwen 
c. zelfbewoning en anti-speculatiebeding opnemen. 
d. Inwoners van Wijdemeren hebben voorrang bij toewijzing van de te realiseren sociale huur 
woningen/appartementen. 



4.     Een bedrag ad. € 42.000,- als voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om de verkoop te     
faciliteren. 

 

Toelichting  

Wijdemeren heeft behoefte aan een ruimer aanbod van woningen in verschillende categorieën en 
tevens aan meer doorstroming. Daarom zou op een van de laatste percelen die de gemeente kan 
verkopen, woningen moeten worden gebouwd voor segmenten die daarin voorzien, te weten het 
sociale en middensegment. Op deze wijze komen ook woningen beschikbaar voor bijvoorbeeld de 
onderwijzer, de brandweerman, de agent, de verpleger, de starter en de doorstromer. Het hogere 
segment woningen komt in Wijdemeren al voldoende voor. Niet de hoogste verkoopprijs van de 
grond is doorslaggevend maar het beste resultaat qua invulling voor een optimale prijs. Bij voorkeur 
tellen ook duurzaamheid, participatie en creativiteit mee. 
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