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DEN HELDER - Het is 
nog allerminst zeker of de 
luxe villawijk Zwanen
balg in Julianadorp-Zuid 
door Amstelland ontwik
keld gaat worden. Steeds 
meer fracties in de ge
meenteraad vragen zich 
af of hetgeen deze Am
stelveense projectont
wikkelaar wil realiseren, 
niet ook aan de Helderse 
Bouw Kombinatie (HBK) 
gegund had kunnen wor
den. En alsnog gegund 
k worden. Terwijl het 
college er zelf ook nog 
niet uit is, blijkt de kri
tiek van CDA-voorman N. 
Bais over deze kwestie in
middels gedeeld te wor
den door de PvdA, GPV/ 
SGP/RPF en D66. 

De HBK heeft zich nog lang 
niet bij een keuze voor Amstel
land neergelegd. In een brief 

,' 
aan de gemeenteraad vraagt 
men of het waar is dat de con
current een betere aanbieding 
heeft, of er rekening mee wordt 
gehouden dat in het plan van 
Amstelland veel meer wonin
gen gepland zijn dan de af
spraak was, en of het te sluiten 
contract wordt afgesloten on
der dezelfde voorwaarden die 
voor HBK zouden gelden. 

Tweede kans 
CDA-fractievoorzitter Bais 

wacht nog steeds op de over
eenkomst die het college en 
Amstelland willen onderteke
nen. ,,Het had allang klaar 
moeten zijn", aldus Bais die be
reid is HBK een tweede kans te 
gunnen. ,,Want als er inder
daad geen 139 grote, maar 225 
huizen gebouwd gaan worden 
op véél kleinere kavels, dan 
wordt dat niet de schitterende 
villawijk die we met Zwanen
balg voor ogen hadden en die 
ons in eerste instantie ook door 
Amstelland is gepresenteerd." 

Volgens Bais heet\ de raad 
vorig jaar op basis van de prijs, 
de start van het project en de 

infrastructuur unaniem voor 
Amstelland gekozen. ,,We zijn 
nu een jaar verder. Als die af
spraken niet worden nageko
men, begint voor ons het hele 
verhaal opnieuw." 

G. Oosterhuis (GPV/SGP/
RPF) deelt de kritiek van Bais 
in grote lijnen. ,,Amstelland be
gint al vroeg te knabbelen aan 
de beloofde kwaliteit. Van wat 
ze tijdens de laatste presentatie 
hebben getoond, kun je je af
vragen of de HBK dat niet net 
zo goed had kunnen fiksen. Bo
vendien had wethouder Nijpels 
het eerst over het voordeel van 
de voorfinanciering door Am
stelland, maar daar heb ik hem 
nooit meer over gehoord. Het 
college moet deze kwestie nog 
maar eens uit-onderhandelen, 
al was het alleen maar om ze tot 
een extra inspanning te dwin
gen." 

Schoonheidsprijs 
PvdA-fractievoorzitter J. de 

Groot ziet Amstelland ook op 
een 'volstrekt ander plan' uit
komen. ,,De hele procedure 
verdient geen schoonheidsprijs 

en ik moet ook nog zien wie in 
de gaten houdt of Amstelland 
inderdaad die f 11 miljoen 
overmaakt. Als er niet ge
bouwd wordt wat er is afge
sproken, waar openbaar op in
geschreven is en waar we over 
onderhandeld hebben, dan 
moeten we die hele zaak weer 
naast elkaar leggen en op basis 
van de verschillende aanbie
dingen opnieuw een keuze ma
ken. En als we dan niet met een 
van de partijen in zee gaan, 
moeten we ook kunnen uitleg
gen waarom dat is.' 

De D66-fractie heet\ de kwes
tie nog niet besproken, maar K. 
Harte neigt de kritiek van HBK 
en CDA te onderschrijven. 
"Amstelland heet\ best een 
mooi plan, maar het is niet wat 
men oorspronkelijk bood. Ik 
vraag me af of de HBK onder 
dezelfde voorwaarden niet 
meer kans had gehad." Harte is 
benieuwd te horen wat de con
sequenties zouden zijn als Am
stelland alsnog achter het net 
vist. 


