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Inspreektekst Stichting Behoud Waterland, Klaas Breunissen (secretaris) 
20 mei 2021, Raadsplein gemeente Edam-Volendam, agendapunt 4: De Lange Weeren 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
De Stichting Behoud Waterland, de SBW, heeft u begin deze week een uitvoerige mail gestuurd met 
daarin onze belangrijkste kritiekpunten op de plannen van het college. Ik vat die kritiekpunten nog 
een keer kort voor u samen. 
 
1. 
Volgens de SBW is de Lange Weeren een waardevol natuurlandschap dat we zoveel mogelijk moeten 
koesteren en beschermen. Het is geen uitbreidingslocatie voor woningbouw in Volendam, zoals het 
college vindt. Kom op, gemeenteraad, keer u af van de beperkte bouwvisie van het college: de Lange 
Weeren is geen braakliggend bouwterrein! 
 
2. 
De cijfers over de Volendamse woningbehoefte, die het college presenteert, zijn onduidelijk en onder 
meer in strijd met de provinciale cijfers. Het lijkt erop dat het college vooral woningen wil bouwen 
voor mensen uit de regio. Deze cijfers zijn volgens de SBW geen solide basis voor ingrijpende 
besluiten van de gemeenteraad. 
 
3.  
Het college schrijft dat er in Volendam tot 2030 maximaal 355 woningen binnenstedelijk gebouwd 
kunnen worden. Volgens ons kan er veel meer. Daarom roepen wij u, gemeenteraadsleden, op het 
college opdracht te geven daarvoor een plan te maken. Breng ambitieus en creatief in beeld hoe er 
op inbreilocaties gebouwd kan worden en ook hoe de doorstroming en verbouw van woningen 
bevorderd kan worden. Volgens de SBW kan dat leiden tot een plan dat de woningbehoefte geheel 
binnenstedelijk oplost en dan hoeft er helemaal niet gebouwd te worden op de Lange Weeren. 
 
4. 
De woningbouwplannen van het college zijn in strijd met het Bestuursakkoord dat de gemeente met 
het rijk, de provincie en omliggende gemeenten heeft afgesloten. Het collegeplan wil te veel 
woningen bouwen en voldoet ook niet aan de eis om € 10.000 per woning af te dragen voor extra 
investeringen in groen en recreatie. 
 
Tot slot. 
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald en bezint eer ge begint. Gemeenteraadsleden, ga 
niet door op de heilloze weg van willen bouwen in de Lange Weeren, maar maak een plan voor het 
binnenstedelijk oplossen van de woningvraag.  
Wend dáárvoor de ambtelijke en bestuurlijke menskracht, de creativiteit en de financiële middelen 
van de gemeente aan. Houdt uzelf niet voor de gek met plannen voor de zogenaamd ‘mooiste 
woonwijk van Nederland’, maar maak het mooiste inbreiplan van Nederland! 


