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En nu de feiten door Mandy Oud 
 
Zoals ook uit de bijdragen in de vorige Groene Landsmeerders blijkt, houdt de 
bestuurlijke toekomst van Landsmeer de gemoederen nog altijd bezig. En dit zal vast 
niet minder worden met de verkiezingen in aantocht. Gelukkig is de lijn van D66 
Landsmeer helder en altijd hetzelfde gebleven. Voor ons geldt namelijk nog steeds wat 
we hierover al in het vorige verkiezingsprogramma hebben geschreven: dat we om de 
kwetsbaarheid te verkleinen en toch de zelfstandigheid te kunnen behouden, 
voorstander zijn van een intensieve samenwerking met gelijksoortige landelijke 
gemeenten als Waterland, Oostzaan, en Wormerland en dat, als het niet anders kan of 
wanneer het behouden van een eigen bestuur geen meerwaarde heeft, een fusie niet 
uitgesloten wordt. Mede om te voorkomen dat Landsmeer wordt opgeslokt door een 
grote stedelijke buur zoals Amsterdam. Dit terwijl veel inwoners uit Amsterdam 
vandaan komen, daar naar school of werk gaan en er andere leuke dingen doen. 
Oftewel, horen we niet eigenlijk gewoon al bij Amsterdam? 
 
Even wat vergelijkingen. Amsterdam telt circa 853.000 inwoners; Landsmeer ruim 
11.000. Met andere woorden, in een gefuseerd Amsterdam zal het percentage oud-
Landsmeerders slechts 1,27% bedragen. Als álle Landsmeerders (inclusief de 
pasgeboren baby’s) een stem uitbrengen op dezelfde oud-Landsmeerse 
verkiezingskandidaat, ligt er hooguit een halve raadszetel in het verschiet. Een halve 
raadszetel waarmee een poging gedaan kan worden om ook maar iets van oud-
Landsmeerse invloed op het bestuur uit te oefenen. Over zaken zoals de veiligheid op 
het Lint, het bouwen voor jongeren en ouderen, de zorg voor de buurman om de hoek, 
het vervangen van het (kunst)gras van IVV of SC Purmerland, de subsidies voor Amicitia 
of De Eendracht, het onderhoud van het zwembad et cetera zal worden besloten door 
mensen die soms niet eens weten dat Landsmeer aan de andere kant van het IJ ligt. En 
dan sla ik de fase voorafgaand aan de fusie over: een fusie met Amsterdam, betekent 
simpelweg aansluiten bij de grote stad. Zonder dat we met elkaar en vooraf afspraken 
kunnen maken over de eigen rol en wensen van (oud-)Landsmeer. Maar ook degene 
die de democratie maar matig interesseert en denkt dat aansluiten bij Amsterdam 
bakken met geld oplevert, komt bedrogen uit.   
 
Een veelgebruikt argument is dat de OZB veel lager is in Amsterdam. De OZB voor 
eigenaren van woningen bedraagt in Amsterdam 0,04139% van de WOZ-waarde 
tegenover 0,10123%  in Landsmeer. Tel uit je winst? Bij een huis met een WOZ-waarde 
van € 300.000 bedraagt het verschil € 179 per jaar. Dit voordeel wordt echter even 
makkelijk weer opgesoupeerd doordat andere tarieven juist hoger liggen in 
Amsterdam. Zo betalen tweepersoonshuishoudens jaarlijks € 313,= voor het ophalen 
van afval, in Landsmeer is dit € 253,=. Bovendien kent Amsterdam een erfpachtstelsel, 
waarbij een canon aan de gemeente wordt betaald voor het gebruik van de grond 
onder het huis en welke doorgaans fors stijgt als deze na verloop van de termijn 
opnieuw wordt vastgesteld. Niet voor niets wordt al jaren gepleit voor afschaffing of 
modernisering van dit stelsel.  
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WORDT VERVOLGD: DE GEKOZEN BURGEMEESTER 
 

De Tweede Kamer heeft onlangs met grote meerderheid in 
tweede lezing ingestemd met een initiatiefvoorstel van D66 om de 
benoeming van de commissaris van de koning en van de 
burgemeester uit de Grondwet te schrappen. Als straks ook de 
Eerste Kamer instemt wordt eindelijk de mogelijkheid geopend om 
ook in Nederland dergelijke functionarissen rechtstreeks te kiezen. 
Overigens zitten er nog wel haken en ogen aan het regelen van de 
taken en bevoegdheden van een gekozen burgemeester ten 
opzichte van een eveneens gekozen gemeenteraad en door de 
raad benoemde wethouders. Het zal nog wel geruime tijd duren 
voordat men dat vraagstuk heeft opgelost.  
 
In de kringen van burgemeesters wordt verschillend gedacht over 
burgemeestersverkiezingen. Bij haar aantreden als waarnemend 
burgemeester van Landsmeer sprak Anne Lize van der Stoel 
mordicus tegen te zijn. En ook Astrid Nienhuis wees tijdens haar 
afscheidsspeech de gekozen burgemeester af. Tegelijkertijd stond 
zij er zich op voor om de eerste gekozen burgemeester van 
Nederland te zijn geweest, hierbij verwijzend naar de 
overweldigende steun voor een petitie om haar voor Landsmeer te 
behouden na de veel besproken bestuurscrisis van enkele jaren 
geleden. 
Mensen kunnen dus kennelijk wel degelijk verstandige keuzes 
maken op dit terrein. In vrijwel alle buitenlanden weten ze dit 
overigens al jaren. 
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En die enorme subsidiepot dan, waarvan onze verenigingen zouden kunnen 
meeprofiteren? Tenzij onze verenigingen fuseren met de Amsterdamse verenigingen, lijkt 
ook die vlieger helaas niet op te gaan. Zo is het aantal Amsterdamse voetbalverenigingen 
in de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen door het sluiten van velden en sportparken 
en daarop volgende noodgedwongen fusies. Hetzelfde geldt voor onder meer 
buurthuizen, theatergezelschappen en muziekverenigingen en zelfs verpleeghuizen 
(waarna bewoners verspreid over de hele stad worden ondergebracht).  
 
Tot slot wordt in Landsmeer om het hardst geroepen dat er te weinig sociale 
huurwoningen zijn, er geen plek is voor jongeren en ouderen en dat de woningtoewijzing 
niet deugt omdat Landsmeerders niet of nauwelijks in aanmerking komen. Bij aansluiting 
met Amsterdam zou dit probleem in mum van tijd opgelost zijn. Deze vergelijking gaat 
evenwel alleen al mank omdat bij aansluiting met Amsterdam iedereen Amsterdammer 
wordt: ook de oud-Landsmeerse woningzoekende. Geen onderscheid dus met degenen 
die in oud-Landsmeer wonen of willen wonen: het wordt één lange wachtlijst met 
woningzoekenden.  
 
We moeten ons uiteraard niet laten regeren door angst en blijven denken in 
mogelijkheden. Als we ons in feite al Amsterdammer voelen, het prettig vinden om alles 
uit handen te geven en hooguit wat in een dorpsraadje te keuvelen over het groen of wit 
schilderen van een brug, is aansluiting bij Amsterdam natuurlijk prima. En misschien ook 
wel lekker rustig. 

   
Verkiezingskoorts? Door Arnold Elfferich 
 
Over ruim zeven weken vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De politieke 
partijen bereiden koortsachtig hun programma’s, kieslijsten en hun campagnes voor. De 
buitenwereld merkt er nog weinig van. Zo nu en dan een berichtje in de krant over lijsten 
en hun trekkers en soms wat highlights uit verkiezingsprogramma’s. En hier en daar wat 
verhoogde activiteit in de sociale media. 
 
Een campagne moet ook niet te lang duren omdat kiezers daar moe van kunnen worden 
(campagnevoerders trouwens ook) maar toch wil iedereen graag een zo hoog mogelijk 
opkomstpercentage op 21 maart. Het feit dat op die dag ook het raadplegend 
referendum over de zogenaamde sleepwet wordt gehouden kan invloed hebben op dat 
opkomstpercentage. Verder roeren hier en daar de kopstukken van landelijke partijen nu 
al de trom. Persoonlijk vind ik dat jammer, want het gaat om lokale verkiezingen. En, 
anders dan ‘echte’ lokale partijen willen doen geloven, maken de plaatselijke afdelingen 
van landelijke partijen op hun gemeente toegesneden politiek en zijn ze niet minder 
verweven met de lokale gemeenschap dan lokalo’s. Voordeel ten opzichte van 
plaatselijke partijen is dat afdelingen van landelijk partijen gemakkelijker toegang hebben 
tot provincie en Den Haag.                                                                                                                                                                                             
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Daarmee kunnen ze eenvoudig gemeentelijke en regionale problemen onder de aandacht 
van hogere organen brengen en daar ook passende oplossingen voor suggereren. 
 
Onze onvolprezen Lokale Omroep Landsmeer besteed ook ditmaal weer ampel aandacht 
aan de komende verkiezingen. Onder andere wordt een drietal politieke café’s 
georganiseerd waarin vertegenwoordigers van de aan de verkiezingen deelnemende 
partijen met elkaar in debat kunnen gaan. De eerste bijeenkomst heeft intussen plaats 
gehad. Helaas niet rechtstreeks uitgezonden maar opgenomen om bekeken te worden via 
de website. Van een debat was deze eerste keerjammer genoeg geen sprake. De 
deelnemers mochten bij toerbeurt melden welke successen ze de afgelopen periode hebben 
geboekt en wat hun speerpunten voor de komende periode zijn. Een op zich interessante 
vraag waaruit bijvoorbeeld de verschillen tussen D66 en VVD bestaan kwam niet uit de verf 
omdat er geen ruimte was voor discussie tussen beide lijsttrekkers. En juist dankzij debat 
kanduidelijk worden waar partijen voor staan. Dat geeft meer helderheid voor de kiezer dan 
korte monoloogjes waarvan de tekst ook in de programma’s is terug te vinden. 
Er volgen nog twee van deze café’s (op 19 februari en 19 maart). Hopelijk is er dan wat meer 
gelegenheid voor ‘vuurwerk’. Publiek is bij deze bijeenkomsten welkom. De opkomst deze 
eerste keer was matig en bestond voornamelijk uit mensen die al min of meer politiek actief 
zijn.  
 
De afgelopen vier jaar heeft de gemeenteraad van Landsmeer op initiatief van D66 niet met 
een coalitie tegenover een oppositie geopereerd. Er zijn alleen raadsbreed enkele 
hoofdpunten afgesproken waar het deze vier jaar in ieder geval over moest gaan. Het 
college kon met voorstellen komen waar de in de raad vertegenwoordigde fracties, 
ongebonden aan coalitie-afspraken, over konden spreken om uiteindelijk tot een besluit te 
komen. Iedere partij kon dus helder zijn standpunt naar voren brengen en voor de 
geïnteresseerde inwoner kon zo zichtbaar worden hoe compromissen uiteindelijk tot stand 
komen. Zo zijn er de afgelopen periode veel besluiten met wisselende meerderheden tot 
stand gekomen. 
 
Eén van de aanwezigen uit het publiek wilde graag voor de verkiezingen weten welke 
partijen met elkaar een coalitie willen gaan vormen. Dat de nieuwe werkwijze zulke 
afspraken niet nodig maken werd helaas nog niet begrepen. (Positief Landsmeer en zijn 
afsplitsing hebben dat uberhaupt nooit begrepen of willen begrijpen – zij kozen veelal de 
oppositierol van ‘tegen zijn omdat anderen voor zijn’. De vragensteller had kennelijk ook 
graag gehoord dat Positief Landsmeer van samenwerking zou worden buitengesloten. Daar 
wilden de aanwezige partijen niet aan. Is ook niet nodig. Positief Landsmeer sluit zich bij 
voorkeur zelf buiten. 
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