
’Stad strooit
rechter zand
in de ogen’
3 Gemeentelijk verhaal
over NEN-instituut blijkt
niet te kloppen
3 Omwonenden bouwpro-
ject Zaagdam spannen
opnieuw procedure aan

Groningen Het verhaal dat de ge-

Door Bram Hulzebos
Groningen Het verhaal dat de ge-

meente Groningen vorigeweek op-

hing in de rechtbank over het om-

streden bouwproject Zaagdam,

klopt van geen kant. Dat stelt inge-

nieur Joost Sanders, deskundige bij

het in Delft gevestigde NEN-insti-

tuut. "De gemeente zegt dat de

NEN-norm is veranderd, maar daar

is echt geen sprake van."

Via een spoedbesluit meende het

stadsbestuur vorige week een re-

kenfout in de bouwvergunning

voor Zaagdam weg te poetsen. Ze

deden dit omdat de ambtenaren

van de dienst ruimtelijke ordening

het stadsbestuur voorspiegelden

dat ze bij het bepalenvanhet aantal

parkeerplaatsen een foutje zouden

hebben gemaakt. De ambtenaren

stelden dat ze waren uitgegaan van

een verouderde NEN-norm.

De ambtenaren drongen aan op

vrijstelling op de norm, omdat de

rechter anders in een door omwo-

nenden aangespannen kort geding

zou kunnen besluiten tot ’schor-

sing of zelfs vernietiging van de

bouwvergunning’, zo schreven de

ambtenaren. Dat zou tot ’ernstige

vertraging en schadeclaims’ kun-

nen leiden.

Het stadsbestuur heeft daarom

in allerijl de vrijstelling afgegeven.

De ambtenaren hebben het stads-

bestuur verkeerd voorgelicht over

deNEN-norm, stelt advocaat Henri

Sarolea die de omwonenden bij-

staat. "Omdat de norm niet is ver-

anderd. Het stadsbestuur heeft de

rechter zand in de ogen gestrooid

met een verhaal dat niet klopt."

Degangvan zaken is voor Sarolea

reden om nog voordat de rechter

uitspraak heeft gedaan in het vori-

ge week gehouden bestuurlijk ge-

ding, opnieuweenprocedure aan te

spannen tegen de gemeente. "Die

spitst zich toe op de parkeernorm."

Zaagdam
Het appartementencomplex
Zaagdam wordt gebouwd op de
hoek Zaagmuldersweg/Damster-
diep. Een groep omwonenden is
tegen, onder meer uit vrees voor
toenemende overlast.


