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8300 AD Emmeloord

 

 12 augustus 2021

Geachte heer Haagsma, 

Alweer een f linke t ijd  geleden heb ik mijn oog laten vallen op kavel 3 aan de  
in Creil. Aan het begin van d it  jaar, om precies te zijn 3 januari, heb

ik de gemeente voor het  eerst schrif telijk  bericht  dat ik op de bet ref fende kavel
een opt ie zou willen. De locat ie leek mij geschikt om er een innovat ieve
energ ieneut rale woning te bouwen. Hoe ik d it voor ogen heb leg ik h ieronder kort
u it . In tussen is er echter een kink in  de kabel gekomen: voor de zomervakant ie
moest ik vernemen dat  het  college van B&W heef t  besloten dat  er een
zelfbewoningsplicht  in  Noordoostpolder wordt ingevoerd.  

Na het  collegebeslu it  is de zelfbewoningsplicht  onderdeel geworden van de
koopakte, d it is ru im een half  jaar nadat  ik de opt ie op de kavel heb genomen. 
In tussen zijn  er al de nodige onkosten door mij gemaakt  om de f inanciering rond
te krijgen: mijn partner en ik zijn  allebei zzpþÿ �er, en om dan een
hypotheekverhoging aan te vragen brengt  een hoop ext ra kostenþÿ�  �� circa € 5.000
þÿ �� met zich mee. Maar d ie kosten zijn  n iet  het  en ige bezwaar. Er wordt  de indruk
gewekt  dat ik een felbegeerde kavel wegkaap voor een ( toekomst ig)  inwoner van
Creil, terwij l de bewuste kavel al vele jaren ongemoeid werd gelaten.  

Het voelt vreemd dat t ijdens d e wedst rijd  de spelregels ineens worden veranderd
(voor de duidelijkheid: het  plan voor de woning was al ontworpen, de plannen
met mijn energ iepartners waren al u itgewerkt  en de f inanciering was al
geregeld) . Plotseling blijk t het plan om een innovat ieve energ ieneutrale woning
te realiseren in duigen te vallen. Ja, ik ben woonacht ig in   en eerlijk gezegd
denk ik er n iet aan om mijn geboortedorp te verlaten. Maar het lijk t mij n iet fair
om te worden aangemerkt  als iemand d ie bij de groep hoort  d ie misbru ik maakt
van woonkavels. I k ben een ondernemer en wil graag laten zien dat  een andere
manier van bouwen n iet  duur hoef t  te zijn ( in tegendeel! ) , mijn voorgenomen
bouwproject zag ik dan ook als een pilot . Door het  collegebeslu it  dreig t  mij de
kans om te laten zien wat er allemaal mogelijk is op het  gebied van duurzaam
bouwen te worden ontnomen. 



Graag zou ik u mijn plan eens komen u it leggen, wellicht  dat u dan anders tegen
de situat ie gaat aankijken. Een t ipje van de slu ier: de door mij te bouwen woning
wordt  door mij voorzien van een systeem waarin het water rechtst reeks wordt
opgewarmd door de zon en zelfs door daglicht  ( dus ook als de zon niet  sch ijn t ) . 
Dit  kan zonder het plaatsen van een warmtepomp, en dat  scheelt  want  een
warmtepomp gebru ikt  veel st room waardoor er zonnepanelen nodig zijn. Ik ben
ervan overtu igd dat  het  anders kan, en d it wil ik graag in  de prakt ijk brengen
door een nieuwbouwwoning aan de  in  Creil te realiseren d ie
energ ieneut raal is en een zeer laag st roomgebru ik kent . 

Zoals aangegeven ga ik graag met u in gesprek om mijn plannen verder toe te
lichten en om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen om de aankoop
van de kavel alsnog rond te krijgen. Mogelijk kunt  u voor gevallen zoals d ie van
mij een overgangsperiode han teren, gezien het feit  dat  ik al in januari de opt ie
op de kavel heb genomen?

Ik kijk met belangstelling uit  naar uw react ie. 

Met vriendelijke groet , 


