
AMENDEMENT

Voorstel nr.32-2021
(agendapunt nr./ voorstel nr. op agenda raad)

Onderwerp: De Lange Weeren

1) In te stemmen met de totaalvisie De Lange Weeren en deze vrijgeven voor inspraak
2) In te stemmen de totaalvisie als bijlage bij het ontwikkelkader De Lange Weeren “wonen in 

landschap”  toe te sturen aan de provincie Noord Holland.  

De raad van de gemeente Edam-Volendam in vergadering bijeen d.d. 20-05-2021

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

1) Niet in te stemmen met de totaalvisie De Lange Weeren noch deze vrijgeven voor inspraak.
2) Niet in te stemmen met de totaal visie als bijlage bij het ontwikkelkader de Lange Weeren, wonen 

in het landschap” noch deze toe te sturen aan de provincie Noord Holland

De tekst van het voorstel van het college te vervangen door;

Het college de opdracht te geven om de ruimtelijke uitgangspunten van het plangebied zoals die in de 
Structuurvisie van Edam-Volendam in 2009 wordt aangegeven, vast te stellen in samenspraak met 
Scholtens en BPD, teneinde een gezamenlijk gedragen Totaalvisie en Ontwikkelkader voor te leggen 
aan de raad. 

Toelichting: 
Het voorliggende plan voor alle duidelijkheid het voorstel dat op tafel ligt van het college, kan niet 
gezien worden als een plan dat de mooiste wijk van Volendam kan genereren. Integendeel. In pilot 
Waterland uit 2011 staat aangegeven dat er 740 huizen in de totale Lange Weeren gebouwd kunnen 
worden.  

Tot 2 maanden terug mochten er volgens het college nog steeds maar 740 huizen gebouwd worden 
op straffe van afkeuring van het plan en de visie door de provincie.
Vorige maand werd plotseling een visie gepresenteerd waar 940 huizen allen op de grond van 
Scholtens zouden worden gerealiseerd. Gevolg hiervan is dat de bouwdichtheid nog groter wordt en 
er meer hoge appartemententorens nodig zijn. 

Een groene buffer realiseren tussen de bestaande wijk de Blokgouw en de nieuw te bouwen wijk in de 
Lange Weeren heeft geen prioriteit voor het college en ontwikkelaar Scholtens hoewel dat praktisch in 
elke woonwijk de laatste 50 jaar het geval is geweest in Volendam. 
 
Voor bouwbusjes is vooralsnog geen plaats, het groen is gering evenals de voorzieningen en de 
speelweiden.  De bouwdicht wordt bijna 33 woningen per ha.

Scholtens kan samen met BPD en een alert college een team vormen waardoor de mooiste wijk van 
Volendam echt werkelijkheid kan worden en waar de slogan “WONEN IN HET GROEN” echt 
gerealiseerd kan worden. Niet zoals nu de slogan nu zal moeten zijn “WONEN OP HET GROEN”.     
De aansluiting op de bestaande woningen moet  een mooie aansluiting worden en géén aanfluiting.      

Kortom: Een aanbod dat de provincie “can not refuse”
Ondertekening en naam:
LijstKRAS




