
Cinemec: 

De lening van de gemeente aan Cinemec is weer in het nieuws. Nu omdat de 
gemeente en Cinemec een oplossing gevonden hebben. Maar voor we ingaan op de 
voor en tegens van deze oplossing eerst wat achtergrond. 

Waarom was een lening vanuit de overheid ook al weer nodig? In 2004 werden 
plannen gemaakt om het gebied rondom Cinemec verder uit te breiden: met een 
congreszaal, een hotel vanwege meerdaagse congressen en een gebouw naast de 
Gelderhorst met op de begane grond bedrijfsruimten gericht op Food Valley en 
verder appartementen. 

Een prachtig plan waar de gemeente volop aan mee werkte. Voor het nieuwe 
bestemmingsplan was er overleg met de buurt. De omwonenden gingen akkoord met 
de uitbreiding, mits er geen parkeeroverlast in de wijk komt. En de buurt was erg blij 
met de nieuwe geluidswal die door Cinemec bedacht was en werd aangelegd met 
grond die vrij kwam door de bouw van de parkeergarage. 

Een noodzakelijke parkeergarage om geen parkeerdruk in de buurt te krijgen. 
Parkeren in de geluidswal was vernieuwend voor Nederland. Duur, maar in 
combinatie met half-verdiept parkeren onder het gebouw naast de Gelderhorst niet te 
duur. In die combinatie werd de prijs per parkeerplaats zo dat het parkeren tegen een 
redelijk tarief ongeveer quitte zou spelen. Een goed plan en uniek in Nederland want 
er is nergens een grote bioscoop met een eigen parkeergarage. 

Het plan ging voortvarend van start. De congreshal werd gebouwd en, gelijk met de 
aanleg van de geluidswal onder regie van Rijkswaterstaat (A-12 verbreding)werd de 
bouw van de parkeergarage gerealiseerd. 

En dan helaas: In juli 2008 barst een groot conflict uit over vooral de eis van 
voldoende parkeerplaatsen tussen de projectontwikkelaar enerzijds en de gemeente 
en Cinemec anderzijds. De gemeente en Cinemec wonnen dat conflict bij de rechter, 
maar pas in december 2011. Door de vertraging werd de parkeergarage een blok 
aan het been. Dat bleek al in 2010. Uiteindelijk steunde de gemeente samen met de 
Provincie Cinemec als overbrugging met een tweede hypotheek op de garage. Niet 
om een willekeurige ondernemer te helpen maar vanuit het maatschappelijk belang 
van het voorkomen van parkeeroverlast dat een bedrijf als Cinemec onontkoombaar 
met zich mee brengt als je het niet goed regelt. De gemeente eiste dat die 
parkeercapaciteit er was, maar wilde zelf geen eigenaar zijn van de garage. 

Door de economische crisis werd het niet gemakkelijker. De Rabobank zit in zwaar 
weer en is erg voorzichtig. Bij een tweede hypotheek heeft de Rabobank formeel het 
recht om als eerste schuldeiser het eigen belang voorop te stellen en eiste dat 
Cinemec de lening van gemeente en provincie achter stelde.  

Dan de oplossing  zoals die nu gedaan is, die laat denk ik een ieder met een 

enigszins dubbel gevoel achter. De hoofdsom komt terug dat is mooi, maar de rente 

blijft onbetaald en dat voelt niet goed. 



Om te begrijpen waarom dat toch een goed plan is moeten we naar de alternatieven 

kijken: 

1: niets doen en volgende jaar de lening opeisen, dat kan en als Cinemec op dat 

moment genoeg financiering heeft krijgen we dan renten en hoofdsom terug, maar 

het ziet er niet naar uit dat dat het geval zal zijn. Ok dan kunnen we naar de rechter 

en faillissement aanvragen maar met een achtergesteld lening die we hebben staan 

we letterlijk achter in de rij, dus de doorstart die er dan ongetwijfeld komt zal de 

gemeente waarschijnlijk achter laten met lege handen. 

2: de lening verlengen, het voorstel van dit voorjaar, zolang dat een achtergesteld 

lening blijft, blijft ook het risico dat de bank de rente betaling weer blokkeert en dat 

het geld niet terug komt, maar het blijft ook nog jaren bij de gemeente als risico 

staan. 

3: Door de zure appel heen bijten en de hoofdsom nu terug krijgen en het rente 

verliezen nu nemen. 

 

Dit alles afwegend is de derde optie zakelijk gezien de beste, het risico verdwijnt, de 

hoofdsom is terug. 

Daarom kiest de PvdA voor deze optie. 

 

De PvdA in Ede ziet graag dat Ede bruist. Als er veel te doen is in Ede dan is dat 
prettig voor veel burgers en van groot belang voor het Edese bedrijfsleven en 
daarmee voor de werkgelegenheid. Cinemec draagt zeer bij aan het imago van Ede 
als nieuwe moderne stad waar het goed toeven is.  

Cinemec draagt bij aan het plezier dat de inwoners van Ede (en ruime omgeving), 
met het hebben van een goede bioscoop en de cultuur in Cinemec met prachtige 
opera’s rechtstreeks vanuit New York of over de exposities van o.m. de 
wereldberoemde natuurfotograaf Frans Lanting. 

En natuurlijk over het belang van de burgers die in de buurt van Cinemec wonen en 
wat het voor hen betekent als het parkeren bij Cinemec en bij de Stadspoort of het 
Ziekenhuis niet goed geregeld wordt. 

 

 

 


