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De woonvisie en de ICL en het bouwplan Noordeinde 13 door Nico Boerma 
 
In Maart heeft de gemeenteraad van Landsmeer de woonvisie voor de periode 
2016-2024 vastgesteld. Er in staan genoemd de projecten die in de periode tot 2020 
voltooid zullen worden (Breekoever, Luijendijk) en de inbreidingslocaties, die in 
diezelfde periode ontwikkeld zullen worden (Oude Keern, Dorpsstraat 60 = terrein 
Wim van den Akker en de ICL). De voorgenomen verplaatsing van de ICL naar 
een nog nader aan te wijzen plek in de gemeente heeft de gemoederen in beweging 
gebracht. Tijdens mijn wandeling met een groep veteranen van de Atletiekclub 
Waterland zei een van de deelnemers dat hij zaterdag benaderd was bij Deen door 
het Programma van de LOL, de Stem van de Straat, wat hij van de verplaatsing en 
van woningbouw op die plek vond. Hij had het een voortreffelijk idee gevonden. 
Niet iedereen is het met hem eens. In het Kompas van 12 april laat dichter Cheryl 
Kooij haar bezorgdheid horen, want waar blijft dan de schoolgymnastiek? De oude 
mevrouw Feenstra, die ik in het sportpark tegenkwam zei: ik moet al tijdelijk 
verhuizen naar Purmerend door de verbouwing van de Keern  en dan gaan ze ook 
nog de ICL verplaatsen. Waarom hebben ze die niet direct in het sportpark 
neergezet? Een andere Landsmeerder suggereerde de ICL te verplaatsen naar de 
tennishallen van Dick Brevé in de Kadoelen, die leeg zouden komen. Dat zou 
ongetwijfeld goedkoper zijn, maar wel een klap voor lokaal (sport)chauvinisme. 
 
De meerderheid van de gemeenteraad stemde dus voor de ontwikkeling van de 
inbreidingslocatie ICL, maar D66 was tegen. Een motie van D66 om eerst de kosten 
van de verplaatsing van de ICL in samenhang met de verplaatsing van delen van 
het Dienstencentrum naar het marktplein  te onderzoeken haalde het niet. De 
tegenstem van D66 was voor de buitenwacht opmerkelijk. De dag er na werd ik 
opgebeld door Annette Snaas van het Noordhollands Dagblad met de vraag 
waarom D66 tegen was. Mijn argumentatie was dat opname in de Woonvisie 
verwachtingen bij de bevolking wekt, maar dat mij de verplaatsing een financieel 
avontuur voor de gemeente lijkt, dus daarom eerst onderzoek. Ik heb gemerkt dat 
burgers in Landsmeer vaak denken dat de verplaatsing van een gebouw (ICL) en 
woningbouw op die plaats kosten neutraal uitgevoerd kan worden. Helaas is dat 
niet zo en daar wil ik een voorbeeld van geven. 

 
In het tijdperk dat de gulden nog ons betaalmiddel was, kwam aan de orde het 
opknappen van het Dorpshuis, met name de theaterzaal. Tegelijkertijd speelde de 
gedachte, vooral verwoord door André la Fontaine dat het Dorpshuis verplaatst 
moest worden naar de Breekoever, waar het voorzien kon worden van een fraai 
terras. De architect Klaassen moest beide mogelijkheden berekenen. De 
verbouwing moest volgens hem 1.8 miljoen gulden kosten en verplaatsing naar de 
Breekoever was 2.4 miljoen gulden duurder. . Dus ging de verplaatsing niet door, 
de verbouwingsplannen zijn voor een aanzienlijk lager bedrag uitgevoerd en het 
terras aan de Breek schijnt er toch te komen in de nabije toekomst. Toch waren de 
omstandigheden voor die verplaatsing  naar de Breek nog relatief gunstig. 
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(OOK) RAADSLEDEN ZIJN ONGEDULDIG 
 

De gemeenteraad wordt voor vier jaar gekozen. Een na de 
verkiezingen gevormde coalitie en een daarna gevormd college 
van B&W hebben dus eigenlijk maar weinig tijd hun ambities 
waar te maken. Landsmeer heeft deze raadsperiode een coalitie 
die uit, op één na alle, raadsfracties bestaat. In het 
coalitieakkoord staan geen tot in details uitgewerkte plannen. 
Volstaan is met het op hoofdlijnen benoemen van enkele 
punten die deze vier jaar uitgevoerd moeten worden. Dat 
betekent dat bij de uitwerking daarvan alle partijen tijdens de 
raadsbehandeling kunnen proberen zoveel mogelijk hun eigen 
opvattingen te realiseren. Nadeel is dat dat extra tijd kan 
kosten, voordeel dat iedere partij helder zijn standpunten over 
het voetlicht kan brengen. Bovendien willen de coalitiepartners 
dat bij de beleidsvoorbereiding de inwoners zoveel mogelijk 
betrokken kunnen zijn. Ook dat neemt wat extra tijd maar kan 
leiden tot beter begrip en groter draagvlak. 
De voorbereiding van veel kwesties vergt veel (vaak wettelijk 
verplicht) onderzoek. Wie niet precies weet wat er bijvoorbeeld 
allemaal moet gebeuren voordat een omgevingsvergunning 
(vroeger bekend als bouwvergunning) kan worden afgegeven 
zal al snel vinden dat het allemaal lang duurt. Ook raadsleden 
lijken zich dat niet altijd te realiseren. Maar achter de schermen 
wordt voortvarend gewerkt. En de resultaten worden vroeg of 
laat echt wel zichtbaar. 
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De nieuwe locatie was in het bezit van de gemeente en er lag al een parkeerterrein. Een 
verplaatsing van de ICL zal de gemeente vele miljoenen euro’s kosten. Als de nieuwe 
locatie niet in bezit is van de gemeente en er nog een parkeerterrein aangelegd moet 
worden valt de rekening nog hoger uit. 
Dit lijkt een somber verhaal in een periode dat de Landsmeerse bevolking snakt naar 
goedkope woningen voor starters en ouderen. Immers slechts een kwart van de 
vrijkomende sociale huurwoningen mag direct aan Landsmeerders toegewezen worden. 
Overigens zal zelfs dit voordeel verdwijnen als Landsmeer zou samengaan met 
Amsterdam, wat 30% van onze bevolking wil. Grote terreinen voor nieuwbouw zijn na 
Luijendijk en de Breekoever niet meer beschikbaar. Het enige lichtpunt dat ik zie is het 
bouwen van kleine en goedkope woningen op open plekken aan de rand van Landsmeer 
(binnen de rode contour) zoals Peter Ruijs heeft voorgesteld. 
 
Bouwzaken zijn ingewikkeld. Dat bleek weer eens tijdens de behandeling van het 
bouwplan Noordeinde 13. Het perceel Noordeinde 13 met vroeger een agrarische 
bestemming bevat een woonhuis en een verzameling vervallen schuren. Bij het 
wegvallen van de agrarische bestemming kan de eigenaar gebruik maken van de 
provinciale regeling ‘ruimte voor ruimte’, die inhoudt dat bij inlevering van een groot 
aantal kubieke meters door sloop de eigenaar ruime mogelijkheden voor nieuwbouw 
krijgt. In het geval van Noordeinde 13 houdt dat in dat de eigenaar twee gebouwen op 
het perceel mag zetten. Dat kunnen 2 woningen zijn maar in dit geval kiest de eigenaar 
voor een B&B en 1 woning. Deze woning komt te staan aan de achterzijde van het 
perceel, dus in tweede lijn en dat is een doorbreking van de in gewapend beton gegoten 
regel dat er niet in tweede lijn gebouwd mag worden. Ik heb mij altijd verbaasd over 
deze betutteling maar door het nieuwe bestemmingsplan Het Lint is deze regel 
doorbroken. In het ambtelijk advies bij dit bouwplan ontbrak een verwijzing naar de 
‘ruimte voor ruimte’ regeling en dat is jammer want het grootste deel van de 
gemeenteraad heeft de werking van deze regeling in vergaderingen nog niet 
meegemaakt. Toch is dit een gunstige regeling geweest voor Landsmeer want zij gaf een 
basis voor het behoud van stolpboerderijen. Een aantal dat leeg kwam te staan, kon op 
basis hiervan in woningen opgesplitst worden en zo behouden blijven. De 
Kantoorboerderij is het meest recente voorbeeld hiervan. 
 
De gemeenteraad moest verklaren geen bedenkingen te hebben bij de anterieure 
overeenkomst Noordeinde 13. Een bouwplan ondergaat in principe twee 
beslismomenten: 1. Een anterieure overeenkomst tussen de aanvrager van het plan en 
B&W van Landsmeer, waarbij de gemeenteraad gevraagd wordt geen bedenkingen te 
hebben en 2. De behandeling van het definitieve bouwplan door de gemeenteraad 
waarbij de omwonenden recht van inspraak hebben en de gemeenteraad het definitieve 
besluit neemt. Deze verdeling in twee beslismomenten blijkt niet altijd duidelijk te zijn 
voor de aanvrager en voor de bevolking, zoals gebleken is bij de behandeling van het 
crematorium.  
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Dit was reden voor André la Fontaine om een amendement in te dienen om de 
anterieure overeenkomst af te schaffen, geheel ten onrechte want een anterieure 
overeenkomst betekent een win-winsituatie voor beide partijen. De gemeente weet 
zeker dat zij geld krijgt voor haar werk (in dit geval 12.500 euro excl. BTW), ook als de 
aanvrager het plan bij nader inzien intrekt. De aanvrager weet zeker dat B&W hun 
best zullen doen om zijn plan aangenomen te krijgen. Hij kan dus verder gaan met de 
ontwikkeling van zijn plan. In de anterieure overeenkomst staat onder het kopje 
exploitatiebijdrage dat de exploitant aan de gemeente een exploitatiebijdrage betaalt 
voor de door de gemeente te maken kosten en gemaakte kosten met uitzondering van 
de kosten van leges doch overige kosten hierbij inbegrepen. Deze passage gaf André la 
Fontaine aanleiding om een lang verhaal te houden, ik zou zelfs het woord tirade in de 
mond kunnen nemen dat de gemeente genoegen nam met 12.500 euro en geen leges 
hief, wat veel te goedkoop was en ongelijkheid creëerde tegenover mensen die wel 
leges betalen.  
 
Maar bij een anterieure overeenkomst worden nooit leges geheven. Die komen pas aan 
de orde bij het tweede beslismoment. Deze aanvrager betaalt dus 12.500 euro èn de 
leges. De definitieve besluitvorming door de gemeenteraad + het heffen van leges 
gebeuren pas bij beslismoment 2. De gemeenteraad kan onder invloed van de inspraak 
door burgers of door gewijzigde omstandigheden terugkomen op het uiten van geen 
bedenkingen. Zijn handen zijn dus niet gebonden door zijn uitspraak bij het eerste 
beslismoment.  
 
In dit geval mag de aanvrager zodra het plan is aangenomen een B&B exploiteren die 
groter is dan de maximum 50 m², die de B&B-verordening van 2011 toestaat. Nu regelt 
die verordening de mogelijkheden bij één woning met aanbouw. Bij één woning mag 
iemand 75 m² aanbouw hebben, maar ondanks die 75 mag hij maar 50 m² besteden aan 
een B&B, wat op zichzelf al een betutteling is. De oude verordening past evenwel niet 
goed bij de situatie van Noordeinde 13 met twee gebouwen op één kavel. Nu 
Landsmeer gekozen heeft voor uitbreiding van mogelijkheden op het gebied van 
toerisme, is het zaak deze verordening aan te passen aan het nieuwe beleid. 
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