
Spreektekst HOM – door Chantal Walther, PvdA 
 
Voorzitter, 
 
We hebben gisteren een memo ontvangen van het college. De eigenaren van het 
Woonhart geven aan zich te willen herbezinnen op de Holland Outlet Mall, hetgeen 
maanden kan gaan duren. Ontwikkelaar Provast heeft zelfs besloten zich helemaal 
terug te trekken uit het project. De PvdA vindt dat de gemeente daarom per direct 
moet stoppen met het ondersteunen van de HOM.  
 
Vorige week hebben we al aangegeven dat wanneer er niet voldoende duidelijkheid 
en perspectief is, de stekker uit dit project moet worden getrokken.  
 
De PvdA heeft in februari NIET al ingestemd met de komst van een HOM, maar WEL 
ingestemd met nader onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid ervan. 
Onder andere omdat de plannen veel werkgelegenheid zouden kunnen opleveren. 
Wij hebben toen de nodige voorwaarden gesteld. Dat uiteindelijk de eigenaren en 
ontwikkelaar er zo snel al niet meer uit zouden komen, hebben wij niet kunnen 
voorzien. Wij betreuren de gang van zaken omdat het voor veel inwoners en 
ondernemers een onzekere tijd is geweest. Maar wat ons betreft stoppen we er dus 
mee. 
 
Ondernemers en winkeliers in Stadshart en Dorpsstraat hebben bij ons aangegeven 
dat ze wachten met investeren en vernieuwen totdat er duidelijkheid is rond de HOM. 
Wanneer dit project boven de markt blijft hangen, gebeurt er helemaal niks en wordt 
de stad als het ware gegijzeld door commerciële partijen die er niet uitkomen. Dit is 
een plan van particuliere partijen, niet van de gemeente of van de raad. Wij gaan niet 
wachten totdat eigenaren van het Woonhart andere zakenpartners hebben 
gevonden.  
 
We vinden het natuurlijk wel van belang dat de vele mooie nieuwe ontwikkelingen in 
het Stadshart en in de Dorpsstraat volop doorgaan. Ik noem de renovatie van het 
stadhuis, de vernieuwing van het Stadshart, het Stadhuisplein, de plannen rond de 
Warande en ook de eigenaar van de Passage kan aan de slag om ook dat deel van 
het Stadshart weer mooi te maken en gevuld te krijgen. Het is goed het gelopen 
proces te evalueren en ervan te leren en daarnaast willen we een visie ontwikkelen 
op alternatieve invullingen van het Woonhart en de verbinding daarvan met het 
Stadshart. 
 
Ook moet alles op alles worden gezet om de tot nu toe gemaakte kosten te verhalen 
op de initiatiefnemers en willen we dat de verkeers- en parkeerproblematiek die we al 
hebben, voortvarend wordt aangepakt.  
Om deze punten goed af te hechten, dienen we een in motie in, samen met D66, 
VVD en Zó! Zoeterneer: “Stoppen project Holland Outlet Mall.” 
 
Daarnaast dienen wij moties van D66 mede in, namelijk: “Parkeerproblematiek 
Woonhart” en de motie: “Geluidsoverlast tunnelbak Europaweg”. 
 


