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Rond de Raad door Arnold Elfferich 
 
De vakanties waren amper achter de rug of een gezelschap van raadsleden, 
ambtenaren en enkele burgers stapten op 20 augustus ’s ochtends vroeg in de bus 
om onder begeleiding van reisleidster Astrid Nienhuis (onze burgemeester is echt 
van alle markten thuis) op pad te gaan. Niet voor een plezierreisje, al was het wel 
heel plezierig, maar om in het kader van de voorbereiding op de beslissing over de 
bestuurlijke toekomst van Landsmeer inspiratie op te doen bij andere gemeenten 
die in dat proces al verder zijn. 
De eerste stop was in IJlst, onderdeel van de gemeente Súdwest-Fryslân, die in 
2011 is onstaan door de fusie van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, 
Wûnseradiel en Wymbritseradiel. Begin 2014 kwam daar de gemeente 
Boarnsterhim bij. Het is daarmee, qua oppervlakte, de grootste gemeente van ons 
land met maar liefst 68 dorpen en zes van de elf Friese steden: Bolsward, 
Hindeloopen, IIlst, Sneek, Stavoren en Workum.  
Waar bij ons inwoners zich zorgen maken dat de identiteit van onze kernen 
verloren zou kunnen gaan wanneer Landsmeer op zou gaan in een groter geheel, 
lijkt men in Súdwest-Fryslân een beleid te hebben ontwikkeld waarin de eigen 
identiteit van de kernen optimaal geborgd lijkt. Daarin hebben de inwoners van de 
kernen door een samenspel tussen een eigen contactambtenaar en een dorpsraad 
maximaal invloed op hun eigen omgeving. Daar is geld voor beschikbaar dat naar 
eigen inzicht kan worden besteed. Onze gemeentelijke gastvrouw en gastheren 
deden het concept enthousiast en inspirerend uit de doeken. Het was hooguit 
jammer dat er geen vertegenwoordiger van een dorpsraad aanwezig was om ‘van 
de andere kant’ kennis te kunnen nemen van de ervaringen. In ieder geval 
kregen wij een goed beeld mee van de manier waarop een grote fusiegemeente 
kan worden ingericht zonder dat de inwoners het gevoel hoeven te hebben dat 
het gemeentebestuur op grote afstand staat. 
 
Het tweede bezoek van de dag was dichter bij huis. De bus stopte bij het 
gemeentehuis van Uitgeest. Hier werd uit de doeken gedaan hoe vier 
buurgemeenten, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (zich nu noemende de 
BUCH)  tot het besluit zijn gekomen om per 1 januari aanstaande een ambtelijke 
fusie aan te gaan. De afzonderlijke gemeenten behouden in die constructie dus 
hun eigen gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders. Waar in 
Friesland over zo’n constructie nauwelijks was nagedacht en men tot een 
samengaan met een gezamenlijke raad en college, bleek binnen de BUCH-
gemeenten juist niet te zijn nagedacht over een volledige bestuurlijke fusie. 
Hier gaf de vrees de doorslag dat door een volledige bestuurlijke fusie de 
identiteit van de deelnemende gemeenten verloren zou gaan. Of die ambtelijke 
fusie een succes zal worden moet nog blijken. Er zijn gemeenten die daarmee 
overigens al langer ervaring hebben. Bekend zijn de BEL-gemeenten (Baricum, 
Eemnes en Laren) en heel dicht bij huis Oostzaan en Wormerland. Een bezoek 
aan dat soort gemeenten zou misschien beter zijn geweest om inzicht te krijgen 
in de voor- en nadelen van een ambtelijke fusie. Niettemin een nuttige uitstap 
die de nodig stof tot nadenken heeft opgeleverd.  
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EEN DRUKKE TIJD VOOR DE BOEG 
 

Het reces zit er op en het politiek seizoen is weer van start 
gegaan. Naast de gebruikelijke najaarsdrukte van 
begrotingsbehandeling en het vaststellen van de leges- en 
belastingtarieven voor het komend jaar, moet de gemeenteraad 
eind dit jaar tot een  ‘wilsbesluit’ komen over onze bestuurlijke 
toekomst. Willen we volledig bestuurlijk of alleen ambtelijk 
fuseren met onze grote zuidelijke buur of met de ‘groene’ 
gemeenten Oostzaan, Waterland en Wormerland? 
Momenteel voert de raad over de keuzemogelijkheden 
wijkgesprekken met de inwoners (waarover in het volgende 
nummer meer). Eind deze maand wordt een enquête uitgezet 
onder 9.000 inwoners van de gemeente van 16 jaar en ouder. 
De raad hoopt op deze manier de inwoners zo veel mogelijk bij 
het besluitvormingsproces te betrekken en zo goed mogelijk 
geïnformeerd te worden over wat de inwoners willen en 
waarom. 
Daarnaast komt nog een aantal belangrijke onderwerpen aan 
de orde: de nieuwe Woonvisie, de herziening van de Algemene 
Plaatselijke Verordening en de ontwikkeling van een nieuw 
subsidiebeleid. Onderwerpen die de inwoners stuk voor stuk 
kunnen raken. Niet alleen voor de leden van raad en college en 
ambtenaren worden het dus drukke tijden, hopelijk ook voor 
de geïnteresseerde inwoners. 
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Crematorium in Landsmeer door Nico Boerma 
 
In 2010 sloten B en W van Landsmeer een anterieure overeenkomst met Yarden 
Uitvaartverzorging om de mogelijkheid van de vestiging van een crematorium aan de 
Scheepsbouwersweg (naast Adriaan Goede BV) te onderzoeken. In een anterieure 
overeenkomst beloven beide partijen de vestiging van een crematorium na te streven. 
De aanvragende partij vergoedt de kosten die de gemeente aan ambtelijke uren maakt. 
In 2011 gaf de raad te kennen geen bedenkingen te koesteren tegen de ontwikkeling 
van een crematorium. Daarmee had de raad nog niet besloten dat het crematorium 
gebouwd mocht worden. In de anterieure overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld 
dat het besluit om een crematorium te bouwen op genoemde plaats pas genomen kan 
worden na het doorlopen van de normale procedure die hoort bij de vaststelling van 
een bestemmingsplan. Een inspraakronde voor alle betrokkenen maakt deel uit van 
zo’n procedure.  
 
Het denken over crematoria is inmiddels in Nederland veranderd. In een procedure 
voor de Raad van State in 2013 van een ondernemer in Boxmeer, die een crematorium 
wilde toevoegen aan zijn uitvaartcentrum, tegen de gemeente Boxmeer, die de 
vergunning daartoe niet wilde verstrekken, werd de ondernemer in het ongelijk 
gesteld. De situatie in Boxmeer is niet geheel te vergelijken met die in Landsmeer, 
omdat de raad van Boxmeer wel vooraf bepaalde eisen gesteld had aan de vestiging 
van een crematorium. Protesten tegen de bouw van crematoria waren er ook in 
Waalwijk, Hoogezand-Sappemeer en Barendrecht. In de laatste gemeente behoorde 
Yarden en een groep tuinders tot de protesterenden, Yarden vanwege de te grote 
concurrentie die in de omgeving zou ontstaan, en de tuinders uit bezorgdheid over de 
kwaliteit van hun producten. 
De Raad van State benadrukte in de zaak van Boxmeer de beleidsvrijheid die de 
gemeenteraad heeft in dergelijke zaken. Toen B en W van Landsmeer het voorstel 
deden tot de vaststelling van een bestemmingsplan dat de bouw van een crematorium 
aan de Scheepsbouwersweg zou mogelijk maken, was er bij de raadsleden aanvankelijk 
enige verwarring. Hoever reikte de anterieure overeenkomst? Pas na bestudering van 
de jurisprudentie kwam de overtuiging bij de meerderheid van de raad dat zij 
beleidsvrijheid op dit punt had, maar dat zij goede argumenten moest hebben om tegen 
het voorstel van B en W te stemmen. 
 
Een punt van overweging, dat eerder onvoldoende aandacht kreeg, is dat het op dit 
moment gebruikelijk is een cirkel met een straal van 100 meter rond het crematorium te 
trekken waarbinnen geen woningbouw zou mogen plaats vinden. De tuinen van enige 
panden aan het Zuideinde zouden binnen die cirkel vallen. Bewoners zouden dan 
beperkt worden in hun bebouwingsmogelijkheden (generatiewonen). Ook wordt 
steeds meer gevraagd om een piëteitszône rond een crematorium, een zône met een 
sfeer die afgestemd is op het afscheid nemen van een overledene. Een bedrijventerrein, 
waar geen sprake is van een dergelijke zônering, is geen geschikte plaats voor een 
crematorium. 
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Tenslotte de firma Adriaan Goede die op basis van eieren een reeks producten aks 
babyvoeding en medicijnen produceert en exporteert. Voor haar producten heeft zij een 
verklaring van joodse en mosliminstanties dat de producten kosher en halal zijn 
vervaardigd. Voor de droging van haar producten heeft zij per dag 1,92 miljard liter lucht 
nodig. De luchtinlaat zit aan de kant waar het crematorium gebouwd zou moeten worden. 
Dirk Goede betoogt dat bij dergelijke hoeveelheden lucht de firma aan haar afnemers nooit 
de garantie kan geven dat er geen verontreinigingen in haar producten zitten. De discussie 
met afnemers ligt niet in de sfeer van micro- of picogrammen maar eerder in die van 
emotie en religieuze tradities. Het grootste deel van de raad was onder de indruk van de 
argumenten van de firma Goede. D66, Positief Landsmeer, CDA en PvdA verklaarden 
tegen het voorstel van B en W te stemmen. De VVD stemt waarschijnlijk voor en de Lijst 
Maya van Campen beraadt zich nog. Het definitieve besluit wordt genomen in de 
gemeenteraad van 24 september.  

 
 

D66-Kamerlid Magda Berndsen verlaat Kamer per 1 november 

Na 35 jaar actief te zijn geweest voor D66, waarvan de laatste vijf jaar als Kamerlid, 
verlaat Magda Berndsen per 1 november 2015 de politiek. Berndsen wilde graag nog door, 
maar het Kamerwerk en het heen en weer reizen naar haar woonplaats in Friesland zijn 
voor haar te zwaar geworden. Daarom heeft ze besloten terug te treden als Kamerlid. 
Berndsen: “Na ruim vijf jaar als Kamerlid actief te zijn geweest, verlaat ik nu de politiek 
om het rustiger aan te gaan doen. Het Kamerlidmaatschap is buitengewoon eervol, maar 
het vraagt en verdient je volle honderd procent inzet en energie. Zeker gezien mijn lange 
reistijd, is het voor mij na vijf jaar te intensief geworden. Ik heb genoten van deze vijf jaar 
in de Kamer waarin ik het woord mocht voeren over Veiligheid en Justitie. Maar ik zal 
actief blijven voor D66, dat is zeker.” 
Berndsen heeft onder andere op het vlak van politie veel bereikt. Zo heeft zij ervoor 
gezorgd dat de zorg, nazorg en rechtspositie voor politieambtenaren met beroepsziekten 
zoals PTSS in de wet worden vastgelegd. Dit was een belangrijke stap voorwaarts voor een 
kwetsbare groep. Vanaf nu heeft deze groep, nadat is vastgesteld dat hun ziekte door het 
werk komt, makkelijker toegang tot de juiste zorg. Ook bracht zij belangrijke 
veranderingen aan in de Politiewet. Zo werd er een onafhankelijke klachtencommissie 
voor Nederlanders die een klacht hebben over de politie ingesteld. Verder 
werkte Berndsen aan een aantal wetsvoorstellen. Het wetsvoorstel om het huwelijk te 
moderniseren ligt bijvoorbeeld klaar om behandeld te worden in de Tweede Kamer. Ook 
maakte zij zich hard voor de regulering van wietteelt, zij werkte aan een 
initiatiefwetsvoorstel en zal dit aan haar opvolger overdragen. Berndsen was ook 
voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. 

 

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.  
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