
Dé kans voor betaalbaar 
wonen in Baarn

Meer elan in Baarn! Het moet 
kunnen volgens Myron Jacobs, di-
recteur van projectontwikkelaar 
Domus en François Claessens, di-
recteur van Eemland Wonen. Jacobs 
heeft met zijn bedrijf een plan ont-
wikkeld voor 120 sociale en betaal-
bare woningen op het bedrijventer-
rein De Drie Eiken aan de Tolweg, 2, 
4 en 6. Claessens ziet er namens zijn 
woningcorporatie wel heil in. Alle 
seinen op groen voor dit ambitieuze 
plan? ,,Nee! De tegenstand is klein, 
maar weerbarstig en de politiek wil 
of kan geen keuze maken.” 

Signaal
Myron Jacobs: ,,Als Baarn verder wil 
moet het nu een keuze maken. Al 
is het maar als signaal naar de vele 
woningzoekenden in het dorp. Wij 
snappen ook dat met 120 woningen 
niet het volledige woningtekort wordt 
opgelost. Maar je toont als gemeente 
wel dat je de verkiezingsbelofte, zoals 
vertaald in de woonvisie, inwilligt.  Het 
plan ligt er. Kant en klaar. De weer-
stand is heel klein, maar wordt heel 
groot gemaakt waardoor de twijfel al 
meer dan vijf jaar bij de politiek blijft.” 
Onbegrijpelijk, omdat juist de ge-
meente in 2016 heeft aangegeven wo-
nen aan de Tolweg als mogelijkheid te 
zien. Het klopt; stedenbouwkundigen 
en veel gemeenten en steden in Ne-
derland kiezen er juist voor een der-
gelijke locatie met wonen in te vullen.

‘De Baerne’
Waar liggen de problemen? We begin-
nen bij het begin. Domus ontwikkelt 
het project ‘De Baerne’ met sociale 
huur- en betaalbare koopwoningen. 
Dat biedt volgens Jacobs kansen voor 
jonge mensen en doorstromers die tot 
nu toe weinig tot geen kansen hebben 
op de Baarnse woningmarkt. Ideaal 
bovendien voor de Baarnse woonvisie 
die is vastgesteld in 2016 en geactua-
liseerd is in 2019. De komende jaren 
moeten er volgens dit beleidsstuk 850 
nieuwe woningen in Baarn gereali-
seerd worden.

De plannen voor de Tolweg liggen 
gevoelig bij de bedrijfsvereniging van 
Baarn. Woningen op het bedrijventer-
rein zijn letterlijk onbespreekbaar. Dat 
Baarnse ondernemers hun scepsis 
over het plan hebben verbaast Jacobs 
niet. Dat er niet of nauwelijks verbin-
ding gezocht wordt is voor hem wel 
een doorn in het oog. 

,,Men wil gewoon niet met ons praten! 
Je mag altijd kritisch zijn over plan-
nen waarbij jouw bedrijf betrokken 
is, maar probeer dan wel het contact 
en de dialoog te onderhouden met 
alle partijen en kijk niet alleen naar 

‘Politiek moet een keuze vóór Baarn maken!’

het verleden. Ik kan niet veel met ar-
gumenten hoe het vroeger allemaal in 
zijn werk ging. Als je als ondernemer 
het verleden beter vindt dan de toe-
komst dan houdt het ondernemen op. 
In hoeverre vertegenwoordigen deze 
criticasters van onze plannen het be-
drijfsleven in Baarn en gebruiken of 
misbruiken ze de bedrijfsvereniging 
om hun probleem groter te maken 
dan het is? Opmerkelijk is trouwens 
dat Lettenmeijer en Technotape, gro-
te tegenstanders van de plannen, res-
pectievelijk de zaak hebben verkocht 
en bezig zijn met veranderingen. De 
politiebonden, verenigd in één van de 
gebouwen recht tegenover ‘de Baer-
ne’, hebben bovendien geen enkel be-
zwaar tegen woningbouw. Baarn moet 
vooruit en daar zijn sociale en betaal-
bare woningen voor nodig.”

Gevoeligheden
François Claessens herkent de gevoe-
ligheden. ,,Ik ben twee jaar geleden 
‘ingeschoven’ vanuit mijn directierol 
bij Eemland Wonen. Het ligt allemaal 
gevoelig en er is weinig bereidheid om 
na te denken om elkaar tegemoet te 
komen. Door principiële standpunten 
gaan de hakken in het zand. Uiteinde-
lijk moet de gemeenteraad het oor-
deel vellen. Gaat het project niet door, 
dan komt de ambitie van de woonvisie 
in gevaar.”

Onderzoek Stec Groep
Onderzoeksbureau Stec Groep werd 

ingeschakeld en onderzocht of het ter-
rein zo goed mogelijk benut en/of ge-
transformeerd kon worden naar een 
woonomgeving. De uitkomst van het 
onderzoek was dat wonen en bedrij-
ven samen konden gaan. Ondanks de 
plannen van 120 sociaal en betaalba-
re woningen aan de Tolweg is er in de 
toekomst nog voldoende ruimte voor 
bedrijven. 

Jacobs: ,,Dat de bedrijfsvereniging het 
hier niet mee eens is, was te verwach-
ten. Volgens het door hun opgedragen 
onderzoek blijkt nu dat er meer dan 
zes hectare nodig is voor toekomstige 
bedrijventerreinen. Als wij dezelfde 
vraag stellen onder woningzoeken-
den dan zal er eenzelfde, misschien 
wel een grotere ruimteclaim ontstaan 
voor wonen. Zo stapelen wij onder-
zoek op onderzoek, debat op debat. 
Daar moet een einde aan komen!” 
Kies van beide iets; wonen aan de Tol-
weg extra bedrijfsmogelijkheden op 
de Noordschil!

,,De jongeren, een doelgroep die al 
jarenlang vergeten is, hebben recht 
op het uitvoeren van de woonvisie. 
Zij hebben misschien wel gestemd op 
een partij die het nu laat afweten met 
argumenten als: geen geschikte loca-
tie, hoge woontorens, industrieterrein, 
lucratieve verkoop.  Nee, het ligt niet 
in een bosrijke omgeving, wij hebben 
het hier over drie woongebouwen 
met maximaal vijf woonlagen en als 

wij voor een echt lucratieve opbrengst 
zouden gaan, dan moet je niet kiezen 
voor sociaal en betaalbaar wonen. Als 
het zo slecht was zoals sommige poli-
tiek partijen doen geloven, dan heeft 
Eemland Wonen geen interesse om ei-
genaar te worden van tachtig van de in 
totaal 120 woningen en zouden er ook 
geen honderden geïnteresseerden 
zijn die hebben aangegeven hier heel 
graag te willen wonen.

‘Steek je nek uit!’
Myron Jacobs is al meer dan vijf jaar 
aan het lobbyen in de politiek. ,,We 
hebben alle fracties drie keer bena-
derd. Op verzoek van de politiek heb-
ben wij in september 2020 het plan 
teruggetrokken om dit, op verzoek van 
de gemeente, op enkele cruciale pun-
ten aan te passen. In 2021 is het plan 
weer ingebracht, maar daarna door 
de raad van de agenda gehaald. Nu, 
in januari 2022 staat het plan opnieuw 
op de agenda van de gemeenteraad. 
Wij doen een oproep aan de gemeen-
teraad: Til deze discussie niet over 
de verkiezingen heen, want, dan kun 
je het verkiezingsonderwerp ‘wonen’ 
van de agenda halen. Sterker nog: als 
je als raadslid nu kiest voor een toe-
komstbestendig Baarn met sociaal en 
betaalbaar wonen, dan ben ik ervan 
overtuigd dat Baarn op 16 maart kiest 
voor politici die hun nek hebben uitge-
stoken voor dit dorp!”

www.debaerne.nl

Artist impression van het appartementengebouw aan de Tolweg.


