
Beste geïnteresseerden Partycentrum Noorderpark, 

Hierbij een winterse update: 

- Krantenartikel AD 15 oktober 
- Krantenartikel AD 12 december 
- Ondernemer draait wéér! 
- Financiële problemen? Hoe zit dat eigenlijk?   
- Claims?  
- Golfbaan, waar blijft die? 
- Financieel bijdragen: ANBI-status is toegekend, wordt vervolgd. 

Ondernemer draait wéér! 

Voor uw gemak en ter opfrissing van het geheugen treft u bijgevoegd de krantenartikelen, van het 
AD waar we naar refereren. 

Het zal u inmiddels niet meer verbazen: De ondernemer draait wéér.  

In het artikel van 15-10 zegt Jolmer de Haas: 
1) blij is met de beperkte vergunning, 
2) dat alles er nu op gericht is om zo snel mogelijk open te gaan.  
 
Maar wat doen Jolmer (‘rupsje nooit genoeg’) de Haas en consorten in de werkelijkheid? Geen van 
beiden! Er wordt een bezwaar ingediend dient om meer m2 horeca te verkrijgen, en er wordt 
nauwelijks nog gebouwd.  
 
Ter herinnering: De oorspronkelijke plannen die altijd zijn voorgehoudenis dat er ondersteunende  
horeca bij een 9-holes golfbaan komt. Heimelijk zijn de plannen gewijzigd. Eerst wordt begin dit jaar 
bij de aanvraag van de omgevingsvergunning geprobeerd om tot ruim 2500m2 horeca te komen voor 
bedrijfsfeesten et cetera. Een Partycentrum dus. Deze horeca-aanvraag wordt, om een dreigende 
bouwstop te voorkomen, teruggetrokken. Vervolgens wordt er op 23 juni een exploitatievergunning 
aangevraagd voor ruim 1100m2 horeca. Om wellicht later alsnog een aanvraag te doen voor 
uitbreiding van de horeca naar 2500m2.  

Op 13 oktober is er, terecht, een exploitatievergunning et uitgebreide voorwaarden, verleend voor 
480m2 horeca. Een inperking door de Gemeente/ het College, waarvan je je alsnog kunt afvragen of 
dit ondersteunende horeca aan sport is.  

Maar op het laatste moment komt er van de ondernemer een draai:   

In tegenstelling tot wat hij 15-10 in het AD beweerde, is hij toch niet zo blij met de 480m2: ‘Ik ben 
het aan mijn financiers verplicht’. Kolder natuurlijk. Hij wil(de) koste wat het kost horeca- en 
winstmaximalisatie. Ten koste van rust, natuur en recreatie in stilte in het park. 480m2 is er meer 
dan genoeg m2 om horeca ondersteunend aan sport te exploiteren. Alleen is de terugverdientijd wat 
langer. Als ondernemer ‘you win some, and you lose some’. Maar ondernemer denkt alleen in ‘I want 
it all’. Op 21 november wordt er toch een pro forma bezwaar ingediend.  

Daarnaast klopt ook de bewering dat alles draait om zo snel mogelijk open te gaan niet. Op het 
bouwterrein is het akelig rustig. Zo nu en dan staat er een busje, maar grootste ontwikkelingen die 
duiden op snel opengaan zijn er niet. Zoals in het bijgesloten AD artikel van 12-12-2022 te lezen 
wordt de opening wederom uitgesteld.  



Verbazingwekkend dat de ondernemer hierbij als argument gebruikt dat het politieke gekrakeel en 
de protesten hem hebben tegengewerkt en hem dat tonnen kost. Onze protesten hebben er nooit 
toe geleid dat de ondernemer werd belemmerd in de ontwikkeling en bouw. Zelfs gedurende de 
Corona lock-down-periode is er continue doorgebouwd en ook de weersomstandigheden zijn zeer 
gunstig geweest. De keuze om de horeca uit de omgevingsvergunning te halen is voor de 
ondernemer zelfs de motivatie geweest om door te kunnen bouwen en geen vertraging op te lopen.  

De ondernemer heeft er daarnaast zelf voor gekozen om tientallen vergunningen aan te vragen voor 
de bouw en ontwikkeling van het complex en het is algemeen bekend dat vergunningsaanvragen 
tijdrovende procedures zijn. Dit kan moeilijk als politiek gekrakeel bestempeld worden. Voor deze 
keuze moet de ondernemer de hand in eigen boezem steken. Het is een gezond ondernemersrisico 
dat blijkbaar slecht is ingeschat. Maar het klinkt voor de financiers natuurlijk veel beter om de 
redenen van de vertraging buiten de eigen schuld te leggen.  

Om te voorkomen dat wij als partij buitenspel worden gezet hebben ook wij een pro forma bezwaar 
ingediend, zodat we tegengas kunnen bieden. Als wij dat niet gedaan hadden, waren wij geen partij 
meer bij het vervolg en de (aannemelijke) rechtsgang. Dan had hij daar volledig zijn eigen verhaal op 
kunnen houden, en zouden wij niet gehoord worden. Geraffineerd weer ziet u. 

Maar waarom dient de ondernemer zo laat een bezwaar in? Daarmee vertraagt hij zelf uitsluitsel of 
zijn bezwaar gehonoreerd wordt én daarmee uiteindelijk, als het daar op uitdraait, een uitspraak van 
de rechter. Hij zorgt dus zelf bewust voor omzetderving. (Wat hij wellicht later onder het kopje 
schade zal onderbrengen. Waarover later meer.)  

 

Financiële problemen? Hoe zit dat eigenlijk? 

Of heeft ondernemer ook echt financiële problemen? Als hij zo overtuigd is van wat hij mag binnen 
het bestemmingsplan, zo overtuigd zelfs dat hij zijn financiers voor die horeca-maximalisatie 
geënthousiasmeerd heeft, terwijl in de overeenkomsten staat dat hij voor eigen rekening en risico 
bouwt, dan had hij de aannemers ‘door politiek gekrakeel en protesten van bewoners’ niet af hoeven 
zeggen. Waarom heeft hij ze dan wél afgezegd? Of waarom zijn zij dan gestopt met werken?  

Zou het zo kunnen zijn dat zijn financiers financiële toezeggingen gedaan hebben op het exploiteren 
van dat Partycentrum? En dat nu hij dat niet kan realiseren, nooit het beloofde rendement 
gerealiseerd gaat worden? Dat de laatste tranches van de financiering daarom niet verstrekt zijn? En 
dat daardoor de aannemers niet meer betaald konden worden? En dat ondernemer daar hélemaal 
zelf verantwoordelijk voor is? Miscalculatie?  

Hij heeft bewust de originele plannen veranderd naar een partycentrum. En hij heeft financiers 
voorgehouden dat hij dit onbeperkt kan realiseren. Maar heeft hij hen niet de risico’s voorgehouden?  

Dat geldt natuurlijk ook voor het personeel: Hij heeft eerder in het AD gepiept over dat hij personeel 
heeft aangenomen. Ja, dat heeft hij zélf gedaan op een onzekere juridische ondergrond. En die 
mensen hebben wellicht andere banen laten gaan en of laten schieten. En nu hebben ze geen 
zekerheid.  

En zo lijkt de lijst potentiële slachtoffers van deze man, naast de natuur, bezoekers van het park en 
aanwonenden, toe te nemen met aannemers, personeel én nota bene zijn financiers.  

 



Claims? 

Ondernemer heeft de gemeente al meermalen gedreigd met claims: schadevergoeding voor 
gederfde inkomsten. In the end betalen u en wij dat: gemeenschapsgeld. Dus mogelijk volgen er nog 
veel meer slachtoffers.  

Toch zal het lastig zijn voor ondernemer om te claimen: Het zou immer ondersteunende horeca zijn 
aan sport. Hij heeft zelf aantoonbaar de plannen gewijzigd. Hij traineert zelf de snelheid van 
opengaan door én niet door te bouwen, én door zo laat mogelijk bezwaar in te dienen. En tot slot is 
ondernemer blijkbaar niet op zoek naar extra inkomsten uit de werkelijke golfbaan..: 

 

Golfbaan, waar blijft die?  

Altijd is een 9-holes oefenbaan beloofd. In de Partycentrum-plannen is dit gewijzigd naar een 6-holes 
golfbaan. Overigens een niet erkend golfbaanconcept door de Koninklijke Golf Federatie (Door de 
KGF aan ons bevestigd). U kunt in het AD op de vraag van de journalist of de 6-holes golfbaan er nog 
komt, lezen dat ondernemer zegt: ”We zijn binnen bijna klaar, we bouwen het buiten af en gaan 
ervan uit om begin januari open te gaan.” Hij zegt dus dat hij het buiten af gaat bouwen. Dus dat de 
6-holes golfbaan nog afgebouwd gaat worden. Op wel opmerkelijk snelle termijn: Waar het 
afslagterrein in maanden tijd volledig voorzien is van drainage, besproeiing, verlichting et cetera, is er 
in werkelijkheid nog geen spade de grond in gegaan voor de golfbaan.  

Wij voorspelden al eerder dat wij de indruk hebben dat de ondernemer helemaal nooit echt van plan 
geweest is de golfbaan aan te leggen. Hij wil alleen de horeca en het ‘buitenbowling-concept’. En hij 
heeft iedereen voor de gek gehouden. De golfbaan kost namelijk veel geld in aanleg én in 
onderhoud. Bovendien blijven echte golfers (dus echte sport) weg als het niet 9 holes of meer is. De 
golfbaan daarmee niet bij aan de winstmaximalisatie. Zo heeft de ondernemer ook een 
midgetgolfbaan beloofd voor gebruikers van het park. Op het moment dat hij mocht gaan bouwen 
heeft hij daar vanaf gezien. Niets leuks voor bezoekers van het park want dat kost geld. Zelf de 
beloofde speeltuin bij het ‘het-is-geen-Pannekoekenhuis’ is geen schim van een speeltuin.  

Wij voorspellen u nu vast dat ondernemer binnenkort weer draait in het AD. En dat het niet aan hem  
ligt dat hij de golfbaan (nu) niet zal realiseren.  

Maar als die golfbaan er niet komt, is het dan wel sprake van horeca ondersteunend aan sport? En 
voldoet het dan wel aan het bestemmingsplan én de exploitatievergunning? Wij zien die vragen 
graag beantwoord.  

 

Financieel bijdragen: ANBI-status is toegekend, wordt vervolgd. 

Wij hebben een stichting opgericht: Stichting BRUUNO. BRUUNO verwijst naar het doel: Behoud van 
de leefbaarheid rond Recreatieparken in of nabij Unesco werelderfgoed in de regio Utrecht Noord 
Oost. Voor de stichting hebben we een ANBI-status aangevraagd en gekregen. Een ANBI status is een 
algemeen nut dienende organisatie met belastingvoordelen voor donateurs. Het is nu fiscaal 
aantrekkelijk om onze stichting en doelen te steunen. Wij zullen u hierover in enkele weken nader 
berichten en toelichten.  

Dank weer voor de aandacht en interesse.  

Louise en Bob 


