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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 

De gemeenteraad heeft het erg druk met de (bestuurlijke) toekomst van 
Landsmeer maar er zijn natuurlijk meer onderwerpen waarover besluiten 
genomen moeten worden. Zo is daar de zogeheten ‘Kansenkaart Hotel A10-zone’, 
die de raad vorig jaar heeft vastgesteld. In deze kansenkaart is een aantal terreinen 
aangewezen waar mogelijk een hotel gebouwd zou kunnen worden. Het is geen 
gemeentelijke taak om hotels te bouwen en te exploiteren. De kansenkaart is in 
feite een instrument waarmee de gemeente kan onderzoeken of er in de markt 
belangstelling is voor vestiging van een hotel in Landsmeer. Tegen de vaststelling 
van de kansenkaart is een aantal bezwaarschriften ingediend. Twee van 
projectontwikkelaars die het er niet mee eens zijn dat een terrein in het 
Landsmeerderveld dat eigendom is van één van hen niet in de kaart is 
opgenomen. De drie overige bezwaarschriften waren van aan- en omwonenden 
van gebieden die wel een plek in de kansenkaart hebben gekregen, Zij vrezen 
overlast en achteruitgang van waarde van hun woningen wanneer er 
daadwerkelijk wordt gebouwd. Deze drie betrokkenen hadden inmiddels ook, 
vergeefs, een beroep gedaan op de voorzieningenrechter om het besluit te 
schorsen. De Rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van spoedeisend belang. 
 

Bezwaarschriften worden in eerste instantie voorgelegd aan de onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie die het college van B&W, of in dit geval de 
gemeenteraad omdat het een raadsbesluit betrof, adviseert over de 
ontvankelijkheid en eventuele (on)gegrondverklaring van bezwaren. De 
bezwaarschriften van de projectontwikkelaars waren te laat ingediend. Daarmee 
waren ze al niet-ontvankelijk maar ook in ander opzicht waren alle 
bezwaarschriften volgen de commissie niet-ontvankelijk, omdat er op grond van 
de Algemene Wet Bestuursrecht geen sprake is van een besluit met 
publiekrechtelijke gevolgen. In gewoon Nederlands: de aanwijzing van een plek 
voor mogelijke vestiging van een hotel wil nog niet zeggen dat daar een hotel 
komt. Er kan dus ook (nog) geen sprake zijn van overlast en schade. Pas wanneer 
de raad concrete besluiten neemt over de invulling van zo’n terrein en daarvoor 
het bestemmingsplan moet aanpassen kunnen omwonenden daar bezwaar- en 
beroep tegen aantekenen. De gemeenteraad besloot het advies van de 
bezwaarschriftencommissie over te nemen en verklaarde de bezwaarschriften niet-
ontvankelijk.   
 

Ook over een ander onderwerp van ruimtelijke ordening nam de raad in zijn 
laatste vergadering een besluit: het vaststellen van de globale uitgangspunten die 
gehanteerd gaan worden bij het actualiseren van Bestemmingsplan Het Lint in de 
loop van dit jaar. Voorafgaande aan het opstellen van de uitgangspuntennota heeft 
het college geprobeerd, onder andere met behulp van een speciale website, hierbij 
zoveel mogelijk inwoners en met name aanwonenden aan Het Lint te betrekken. In 
de reacties bevatten, zoals te verwachten is, hier en daar wel tegenstrijdigheden. 
Geprobeerd zal worden in het nieuwe bestemmingsplan de bestaande situatie 
zoveel mogelijk in stand te houden maar tegelijkertijd het zó flexibel te maken dat 
mensen met creatieve ideeën meer kansen krijgen deze te verwezenlijken. Dat is in 
lijn met wat in de Toekomstvisie en het collegeprogramma is afgesproken.    
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GAAT EEN WENS IN VERVULLING? 
 

De kern van het coalitie-programma ‘De inwoners centraal’, 
met uitzondering van Positief Landsmeer door alle in de 
gemeenteraad vertegenwoordigde partijen ondertekend, is het 
meer en tijdiger betrekken van de inwoners bij het tot stand 
komen van de gemeentelijke besluiten. De raad hanteert 
hiervoor een ander vergaderstelsel dat meer ruimte biedt om 
het gesprek tussen inwoners en raadsleden tot stand te 
brengen. Er worden wijkgesprekken georganiseerd over 
belangrijke onderwerpen als de Toekomstvisie en de 
Bestuurlijke toekomst van onze gemeente. 
Gemeentebestuurders zijn actief op de sociale media, waar 
soms pittige discussies over politieke onderwerpen plaats 
vinden, en er is geëxperimenteerd met een speciale website om 
meer betrokkenheid te stimuleren bij het opstellen van een 
nieuw bestemmingsplan. Tenslotte zijn alle stukken waarover 
de raad vergadert eenvoudig via de website van de 
gemeenteraad te raadplegen en zijn vergaderingen rechtstreeks 
of achteraf via die website te beluisteren. Bij zoveel 
mogelijkheid tot betrokkenheid heeft het sommigen verbaasd 
dat er nu ook nog een referendumverzoek is ingediend over 
een voorgenomen besluit in het kader van de bestuurlijke 
toekomst. Je kunt discussiëren over de vraag of dit het juiste 
moment voor een referendum is. Maar het gaat om een 
instrument waarmee inwoners invloed kunnen uitoefenen. 
Kortom, de democratie lijkt te leven in Landsmeer! Was het ons 
niet juist daarom begonnen? 
 

Democratische
informatie
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Toekomst van Landsmeer en het referendum door Nico Boerma 
 

Sinds 2013 is de gemeente Landsmeer bezig met het nadenken over haar bestuurlijke 
toekomst.  In 2014 hebben alle in de raad vertegenwoordigde politieke partijen als 
oordeel uitgesproken dat de gemeente Landsmeer niet meer zelfstandig verder kan. 
Door de toename van het aantal taken dat de rijksoverheid bij de gemeente heeft 
neergelegd, is het bestuurlijk apparaat van de gemeente te klein en te kwetsbaar om 
al die taken te behappen. De oplossing ligt naar het oordeel van de raad in 
bestuurlijke samenwerking  of fusie met één of meer andere gemeenten.   
 

In de oordeelsvormende vergadering van 22 januari zijn de mogelijke scenario’s voor 
de toekomst besproken. Het was een levendige vergadering met veel inbreng van 
burgers, maar perfecte duidelijkheid over wat er nu uitgekomen was, bestond er in 
het Kompas en op de kabelkrant niet. Daarom eerst de scenario’s die volgens de 
gemeenteraad nader onderzoek verdienden. Op die avond zijn verdedigd 1. 
Amsterdam (voorkeur Positief Landsmeer en PvdA, 2e voorkeur D66 en CDA). 2. 
Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland (D66, CDA en 2e voorkeur PvdA 
en VVD). 3. Landsmeer, Waterland, Edam-Volendam (Lijst Maya van Campen), 4 
Wormerland-Oostzaan-Landsmeer-Waterland-Edam-Volendam (VVD en 2e 
voorkeur LmvCampen).                                                                      
 

De conclusie was dat twee scenario’s onderzocht moesten worden, nl. 1. Landsmeer 
met Waterland, Oostzaan en Wormerland en 2. Amsterdam. B en W schreven in een 
raadsvoorstel ook de samenwerking met Edam-Volendam te willen onderzoeken, 
wat gecorrigeerd werd  door een amendement van Mandy Oud (D66) dat, behalve 
door Positief Landsmeer, door alle partijen, ook de VVD, werd ondersteund. De 
VVD heeft als voorkeursvolgorde Waterland- dan Oostzaan-Wormerland en daarna 
Edam-Volendam, maar kan ook met scenario 1 goed leven. Edam-Volendam is op dit 
moment bezig met een fusie met Zeevang, waardoor een IJsselmeer-gemeente tot aan 
Hoorn ontstaat en heeft dus andere zaken aan haar hoofd. In dit verhaal speelt mee 
het zogenaamde rapport Bandell, oud-burgemeester van Alkmaar die in opdracht 
van de burgemeesters van Zaanstad en Purmerend de bestuurlijke samenwerking 
van Zaanstreek-Waterland heeft onderzocht. Zijn advies was een grote gemeente 
Zaanstreek-Waterland, de beide burgermeesters vonden dit te ver gaan en stelden 
twee grote gemeenten voor, Zaanstad en Purmerend, waarbij de functie van 
Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland was dat zij Zaanstad en 
Purmerend groot moesten maken. 
Geen wonder dat in die gemeenten niemand van dit rapport gediend was. Dus was 
het de bedoeling om in de gemeenteraad van 19 februari het procesvoorstel ter 
besluitvorming voor te leggen, dat het college de opdracht moest krijgen de twee 
genoemde scenario’s nader te onderzoeken door middel van wijkgesprekken, 
enquête etc. Maar toen werd er een door Positief Landsmeer georchestreerd verzoek 
tot referendum ingediend door Mitzy Goede, Peter Ruijs, Klaas Schaap, Carla de 
Liefde en Agniesza Zenta, met 101 handtekeningen van burgers. Mitzy Goede en 
Peter Ruijs stonden op de lijst van Positief Landsmeer bij de laatste verkiezing, 
vandaar georchestreerd. 
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Veel inzicht in de politiek heeft dit vijftal niet. Zij boden zich aan om zitting te nemen in de 
referendumcommissie die de raad moet adviseren. Een referendumcommissie moet echter 
onafhankelijk zijn en dat zijn zij dus niet. Geen van dit vijftal was aanwezig bij de 
oordeelsvorming op 19 februari. Merkwaardig.                                                                                                                                              
 

Dan het referendumverzoek: dat gaat dus over een procesvoorstel tot onderzoek, terwijl 
logisch zou zijn af te wachten totdat de raad op basis van onderzoek tot een keuze voor een 
partner gekomen zou zijn. Dit verzoek komt dus op een vreemd moment. Landsmeer heeft 
geen referendum-commissie. Gelukkig is de waarnemend griffier actief geweest. Door bij 
verschillende gemeenten rond te bellen kwam zij uit bij de gemeente Noordwijk, die een 
referendumcommissie heeft, die bereid is dit te worden voor Landsmeer. Zij zal de raad 
adviseren over het verzoek tot het referendum of dit geschikt is om aan de burgers voor te 
leggen. Dit komt aan de orde in de raad van 19 maart. 
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Investeren in Nederland 
 

D66 wil de komende jaren miljarden investeren in de regionale economie, innovatie en 
banen. De 12 provincies hebben samen ongeveer 15 miljard euro aan ongebruikt vermogen 
op de plank liggen. Volgens D66 hebben mensen en bedrijven er veel meer aan als een deel 
van dit vermogen niet wordt opgepot, maar wordt geïnvesteerd om de economie aan te 
jagen. 
 

D66-leider Alexander Pechtold: “De Rijksoverheid heeft elk jaar nog een fors tekort, maar veel 
provincies hebben wel geld. Laten ze dat investeren in hun kerntaken, zoals de regionale economie, 
infrastructuur en innovatieve bedrijven. Dat zorgt voor meer werkgelegenheid.” 
 

Desondanks hebben provincies er niet voor gekozen om de lasten voor mensen te verlagen, 
maar om het geld te beleggen in onder andere staatsobligaties. Nadat het is misgegaan met 
bijvoorbeeld Icesave (Noord-Holland) zijn de regels voor provinciale beleggingen al flink 
aangescherpt. Pechtold: “Provincies moeten zich niet willen gedragen als een 
beleggingsfonds. Mensen willen waar voor hun belastinggeld. De belastingen in 
Nederland zijn in twintig jaar tijd niet zo hoog geweest. In politiek Den Haag zet D66 
ondanks een onwillig kabinet alles op alles om de lasten voor mensen en bedrijven te 
verlagen. Van provincies vragen we dan om beschikbare middelen in hun regionale 
economie te investeren. Zo werken we samen aan meer groei en banen in heel Nederland.” 
(bron: www.d66.nl) 

 
De Groene Landsmeerder verschijnt onder eindredactie van Arnold Elfferich. Alle erin 
opgenomen artikelen zijn voor verantwoording van de ondertekenaars. Ook uw bijdragen 
zijn welkom. Redactieadres: M.L. Kingstr. 24, 1121 CP Landsmeer.  
Telefoon: 020 – 4823333    mail:a.elfferich@chello.nl E- 

 

http://d66.nl/mensen/alexander-pechtold

