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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
Raads- en commissieleden beklagen zich vaak over de lege publieke tribune bij 
hun vergaderingen, Deels komt dat misschien omdat mensen niet weten wat er op 
de agenda staat. Weliswaar staan de agendapunten vermeld in Kompas, maar de 
omschrijving van de bespreek- en beslispunten verraden soms weinig over de 
inhoud van de onderwerpen, Wie op dat punt beter geïnformeerd wil zijn kan 
sinds begin dit jaar terecht op de website van de gemeenteraad (klik op het plaatje 
“gemeenteraad” rechts op de openingspagina van de gemeentelijke website). Daar 
staan niet alleen de agenda’s en bijbehorende stukken van komende vergaderingen 
maar ook van vergaderingen die intussen hebben plaats gehad. Gebruikers van 
een Ipad kunnen in de appstore ook (gratis) de app RaadLandsmeer downloaden. 
Er is zelfs een e-mailservice waarmee belangstellenden op de hoogte gehouden 
kunnen worden als er nieuwe stukken op de website verschijnen, 
De tribune zal daar niet voller van worden maar, waarschijnlijk nog deze maand, 
wordt het mogelijk de vergaderingen live via internet te beluisteren of achteraf nog 
eens terug te horen wat er gezegd is. 
Tenslotte is het de bedoeling dat de gemeenteraad met ingang van maart op een 
andere manier gaat vergaderen. Zonder op alle details in te gaan: kenmerk van die 
nieuwe vergaderwijze zal in ieder geval zijn dat de raad, voordat hij besluiten 
neemt, uitgebreid in gesprek gaat met belanghebbenden en belangstellenden.  
 
Over gebrek aan publieke belangstelling had overigens deze maand de commissie 
Grondgebied niet te klagen. Twee onderwerpen, een hotellocatie aan de A10 en 
bouwplannen in de Fazantenstraat, zorgden voor een meer dan volle raadszaal en 
veel insprekers. Hoewel één van de aanwezigen het “ondemocratisch” vond dat 
insprekers ieder maar vijf minuten spreektijd kregen toegemeten, bleken die 
insprekers heel goed in staat om in die tijd helder hun standpunten naar voren te 
brengen. Uit hun bijdragen aan de discussie bleek dat de commissieleden goed 
naar de insprekers hadden geluisterd. Tijdens de besluitvorming in de komende 
raadsvergadering zal blijken welke invloed op de afweging van alle in het geding 
zijnde belangen de inspraak uiteindelijk heeft gehad. Er zijn dus onderwerpen die 
dermate bij de mensen leven dat zij de weg naar het gemeentehuis prima weten te 
vinden. 
 
De volgende avond vergaderde de Commissie Samenleving voor een praktisch 
lege tribune. Het besprokene, de overgang van taken rond jeugdzorg naar de 
gemeente in het kader van de zogenaamde decentralisaties, die op 1 januari 2015 
hun beslag moeten hebben, is voor betrokkenen wellicht ingrijpender dan 
nieuwbouw in de Fazantenstraat of een hotel in Landsmeer, ergens langs de A10. 
Ook in geld uitgedrukt gaat het met de decentralisaties om heel grote beslissingen 
die de raad moet gaan nemen. Enige controle van de inwoners op het doen en 
laten van de gemeenteraad is hier zeker op zijn plaats. Maar kennelijk gaat een 
onderwerp pas echt leven als je er persoonlijk mee te maken krijgt of als je er zelf al 
vastomlijnde opvattingen over hebt. 
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IEDERE MEDAILLE HEEFT TWEE KANTEN 
 
De Volkskrant publiceert wekelijks een ‘portret van een kind in 
zijn slaapkemer’. Onlangs ging het om de 8-jarige blinde 
Destiny Chocolaad. Ze zit op de Rotterdamse Visio School voor 
blinde en slechtziende  kinderen waar ze onder andere braille 
leert. Op de vraag ‘wat zou je willen veranderen aan de 
wereld?’ antwoordde Destiny: “Als ik iets mocht veranderen, 
zou ik ervoor zorgen dat alle kinderen van mijn school weer 
kunnen zien. Zodat het een gewone school wordt.  
Het zou ook wel jammer zijn, want dan kan ik geen braille 
meer schrijven en moet ik gewone letters leren.” 
Het is een ontroerende variant op de Cruijffiaanse wijsheid 
“ieder nadeel heeft zijn voordeel”. 
Zo langzamerhand begint de verkiezingscampagne op gang te 
komen. De kiezer wordt weer bestookt met uiteenlopende 
beloften en stellingnamen, bij voorkeur weergegeven in one-
liners. 
Het citaat van Destiny herinnert ons eraan dat elke medaille 
twee kanten heeft. Goed om in gedachten te houden in 
campagnetijd. Vaak wordt dan maar één kant van de medaille 
belicht. Maar laat u dat er vooral niet van weerhouden op 19 
maart te gaan stemmen. 
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Hotelontwikkelingen aan de A10 door Nico van Baarsen 

 
In de ontwikkelperiode van de Toekomstvisie 2025 is door diverse partijen, die bij het 
proces betrokken waren, een hoge waardering uitgesproken voor het dorpse en groene 
karakter van de gemeente Landsmeer.  Dit karakter wordt al direct ervaren op het 
moment dat de gemeentegrens wordt gepasseerd en in het gebied direct daarvoor.  Het 
groene “Landsmeerderveld” is het visitekaartje van de gemeente Landsmeer en daar 
wordt door de Gemeenteraad, de Provincie en het Rijk momenteel zeer zorgvuldig mee 
omgegaan.   
In het  bestemmingsplan “Landsmeer Oost”(dat kortgeleden is vastgesteld door de 
gemeenteraad) heeft dit gebied de bestemming “Agrarisch met waarde” gekregen en om 
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan heeft het Rijk, met het aangeven op de 
plankaart van een rode contourlijn, de grens aangegeven waar wel en waar niet gebouwd 
mag worden.  Toch proberen partijen in de markt, zo nu en dan in gebieden met een 
beschermde status bouwplannen te realiseren.  De provincie hanteert daarbij het principe 
“rood voor rood”, wat zoveel betekent als, dat als er bestaande bebouwing aanwezig is 
(Kistenfabriek) er bebouwing teruggebouwd mag worden.  Een nieuw gebouw buiten de 
Rode Contour, is, volgens de huidige Provinciale verordening, niet pertinent onmogelijk, 
maar  dan moet dit wel een groot openbaar belang dienen en aantoonbaar niet binnen de 
Rode Contour gerealiseerd kunnen worden.   
Het College heeft daarom een bureau opdracht gegeven, te onderzoeken of binnen  de 
Rode Contour  ruimte is voor een nieuw te bouwen hotelaccommodatie en wat daar dan 
de voor- en nadelen van zijn.  In het rapport “Locatiestudie Hotelontwikkeling  A10” 
worden drie mogelijke locaties genoemd die allen in gebruik zijn door derden.  
Handboogschietvereniging Pijlsnel, bedrijfshal Hollandia en volkstuinencomplex 
Vlijtigveld.  D66 heeft in de commissievergadering van 14 januari een alternatieve locatie 
voorgelegd dat deels over het gehuurde terrein van Pijlsnel is gelegen en deels over het 
gehuurde terrein van de tuindersvereniging Vlijtigveld.  Het beoogde deel van het terrein 
van Pijlsnel wordt momenteel niet gebruikt en de vereniging heeft al aangegeven dat zij 
dat best wil afstaan.  Omdat de oppervlakte van de grond van Vlijtigveld groter is dan  
noodzakelijk voor de omvang  van de vereniging, is een deel van de percelen (150m2) 
dubbel uitgegeven.  Onderzocht gaat worden hoeveel terrein beschikbaar komt voor de 
bouw van een hotel als op de gehuurde grond van de vereniging de kavels worden 
herverdeeld en of er gebruikers zijn die direct al afstand willen doen van hun kavel. 
Wij zijn positief over deze combi-locatie omdat deze grenst aan de recreatieve hoofdas en 
ruimte biedt aan de gewenste ontwikkeling van een recreatief knooppunt zoals 
omschreven in de toekomstvisie.  Anders dan een ontwikkeling aan de oostzijde van het 
Zuideinde liggen hier logischerwijs  verbanden met het recreatiegebied het Twiske, met 
de Twiskemolen, het water van de Kerkebreek, het zwembad en het sportpark.  Niet 
helemaal onbelangrijk is het feit dat de gemeenschap Landsmeer er belang bij heeft dat, 
bij verkoop van grond in Landsmeer, de burger ook deelt in de opbrengst. Zes nullen 
voor de komma bieden perspectief op behoud van het niveau van voorzieningen in 
Landsmeer. Pragmatisch? 
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Alexander Pechtold “Liberaal van het Jaar” 

D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold is uitgeroepen tot Liberaal van het Jaar 
2013. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de JOVD, de onafhankelijke 
jongerenorganisatie van de VVD. Pechtold wordt geprezen om zijn inzet voor 
economische hervormingen en tegen het uitstelgedrag van de polder. Ook 
roemen ze zijn pleidooien voor lastenverlichtingen en privacy. 
Reactie Pechtold 
Alexander Pechtold: “Deze prijs is een stimulans om door te gaan met het 
hervormen en moderniseren van onze economie. Het lijkt erop dat we de crisis 
eindelijk onder controle hebben, maar onze toekomstige banen, nieuwe bedrijven 
en economische groei komen niet vanzelf. Hervormingen blijven nodig. 
Tegelijkertijd wil ik ervoor waken om het liberalisme te versmallen tot het 
versterken van de economie. We moeten ook liberale waarden als de 
keuzevrijheid van het individu blijven bevechten op conservatieve krachten die 
groepsdenken en groepsdwang proberen op te dringen.” 
Eerder winnaars van de prijs waren onder andere D66-Europarlementariër Sophie 
in ’t Veld, minister Gerrit Zalm en Eurocommissaris Neelie Kroes. 
(bron: www.d66.nl) 
 

Groene groei 

Groene groei is meer dan een abstract ideaal; het biedt ons ook een weg uit de 
crisis. Als we durven te kiezen voor innovatie, leidt dat niet alleen tot schone 
productie, maar ook tot economische groei en daarmee werkgelegenheid. Nu 
al worden banen gecreëerd door het aanleggen van zonnecellen op daken, het 
kweken van duurzame vis en het omzetten van rioolslib tot kunstmest. 
D66 pleit voor een nieuw economisch model, waarin energie en grondstoffen 
een gesloten cirkel vormen. Waarin niets verloren gaat. Dat begint bij een 
overheid die vernietiging van potentieel herbruikbare grondstoffen zwaarder 
belast, maar tegelijkertijd ook producenten, wetenschap en afvalbedrijven bij 
elkaar brengt. 
(bron: www.d66.nl) 
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