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Informatieavond / Bewonersbijeenkomst ’t Schouw 

Maandag 5 juli 2010, 20.00 – 22.00 uur 

De Nieuwe Boet, Watergang 
 

• Opening door Wout van der Heijden, namens de gemeente projectleider ‘t Schouw 

• Wethouder Patrick Kools geeft korte inleiding 

• Gerard Jan Hellinga, stedenbouwkundige van HzA, geeft presentatie. Tussendoor 

worden vragen gesteld. Als vragen tot te lange discussie leiden, worden deze 

verplaatst tot na de koffie, zodat de presentatie door kan gaan. 

• Na de koffie is er wederom ruimte voor het stellen van vragen 

• Wout van der Heijden geeft toelichting op het vervolg van het proces 

• Sluiting van de bijeenkomst 

 

 

PRESENTATIE GERARD JAN HELLINGA, STEDENBOUWKUNDIGE VAN HzA 

 

Vragen / opmerkingen: 

1. Wat zijn die varianten van de quickscan / waarin varieert het exact? 

• Variaties zitten in ontsluitingen, dichtheid van bebouwing en doorkijkjes [West-Oost] 

door het plangebied heen (tussen woningbouw en Dollard; over het slootje heen) 

 

2. Past u hoogte van de woningen aan op de hoogte van de gebouwen in de Dollard? 

• Nee. 9 meter is bouwhoogte die in dorpen veel voorkomt. Zoals Stolp en Hooischuur. 

 

3. Tekening ontbreekt in het stuk dat wij hebben ontvangen? 

• Wout van der Heijden: De tekening die wij hier laten zien, is ter verduidelijking van 

de beoogde plannen. De tekening maakt echter geen deel uit van het SPvE. 

 

4. Percentage verdeling goedkoop – midden – duur? 

• De gemeente vereist minimaal 30% sociale woningbouw. In dit plan zijn 55 woningen 

opgenomen waarvan 20 sociale huur of koop. De rest van de woningen zijn 

middelduur of dure woningen.  

 

5. Komen dorpsbewoners in aanmerking voor sociale woningen? 

• Wethouder Patrick Kools: sociale huurwoningen gaan via Woningnet. Hierop heeft de 

gemeente geen invloed. Iedereen in de stadsregio Amsterdam kan op deze woningen 

reageren. 

 

6. Een meneer vraagt zich af waarom zijn woning op de kaart staat als een locatie waar 

gebouwd kan wonen. 

• De AWM heeft een koopcontract met de eigenaar van het preceel. De Koop gaat pas 

door als er op deze locatie ontwikkeld mag worden. Vooruitlopend hierop heeft AWM 

gevraagd deze locatie mee te nemen in de stedenbouwkundige visie voor ’t Schouw 

zodat één en ander in het totaal past. 
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7. Heeft de gemeente vooraf aan HzA een aantal van woningen genoemd dat gebouwd 

zou moeten worden? 

• Nee, de opdracht was om een stedenbouwkundige visie te maken die het beste past bij 

het karakter van de locatie 

 

8. Ooit was er toch sprake van dertig woningen? Dit is een verdubbeling van dat 

aantal. 

• Het getal ‘30’ is genoemd door de gemeenteraad zonder dat er plannen waren gemaakt 

of analyses op waren losgelaten. 

• Bij de uitwerking van dit soort projecten kunnen uiteindelijk andere getallen naar 

voren komen. 

 

9. Hoe verhoudt de dichtheid in de nieuwbouwplannen zich tot de dichtheid in het 

huidige dorp? 

• Dit plangebied is ongeveer 2 hectare en biedt ruimte aan 55 woningen. 

• De dichtheid hangt af van welk gebied je meerekent. Bijvoorbeeld: hele gebied binnen 

de grenzen van een dorp, of alleen het bebouwde gedeelte van een dorp. 

 

10. Plan: model van Landelijk dorp en Stedelijk dorp. Dit is Stedelijk dorp?  

• Het is een combinatie van beiden, met het aantal woningen van het model ‘stedelijk 

dorp’ 

• Het college heeft hiervoor haar voorkeur uitgesproken omdat er schaarste is aan 

bouwgebied in de gemeente. Optimaal gebruik van bouwgrond is dus noodzakelijk. 

 

11. Het lijkt alsof er al een keuze is gemaakt? 

• Nee, er ligt nu een visie. U kunt nog reageren. Dit is het informele traject. U krijgt 

nog voldoende mogelijkheid om te reageren / uw mening naar voren te brengen. Dat 

gebeurt hierna – dus na het informele traject – ook nog tijdens het formele traject. 

 

 

PAUZE 

 

 
Wethouder Patrick Kools opent tweede gedeelte. 

 

12. Wat is de reden van dit plan? Waarom? 

• Er zijn woningen nodig. 

• In grote delen van de gemeente Waterland kan / mag niet gebouwd worden. Hier mag 

en kan dat wel. Als gemeente willen wij zo effectief mogelijk gebruiken maken van de 

grond. En dat kan dan inderdaad af en toe een spanningsveld opleveren. 

 

13. Het dorp wordt echt aangetast. En waarvoor? Beseft de gemeente wel welke impact 

het heeft? 

• Ja, de gemeente realiseert zich dat dit een enorme impact heeft op het kleine dorp dat 

Watergang is. 

• Er ligt echter wel een woningbouwopgave waaraan alle kernen hun steentje moeten 

bijdragen. 

 

14. Willem van Rooijen neemt de vloer (Stichting Behoud Waterland) 
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• Volgens hem kan en mag dit hele plan niet doorgaan, vanwege de volgende punten: 

i) Plan grenst aan Nationaal Landschap Laag Holland 

ii) Hij suggereert dat het plan in de Rijksbufferzone ligt, waar maximaal 100 

woningen in gemeente Waterland, Wormerland, Stadsdeel Noord gebouwd mogen 

worden.  

iii) Het ministerie VROM en de provincie Noord-Holland hebben een afspraak. 

iv) Het ligt vlak tegen Varkensland aan. Dat is een Habitat, Vogelrichtlijngebied en 

Natuurbeschermingsgebied. Die aantasting is dus te groot. 

 

Reactie van Wout van der Heijden, projectleider: 

• Het plan ligt niet in de rijksbufferzone. De Rijksbufferzone bestrijk grote delen van 

het landelijk gebied van de gemeente Waterlarland, maar alleen gebieden buiten de 

rode contour. Het plangebied valt binnen de rode contour (ook wel genaamd 

‘Bestaand Bebouwd Gebied’). Om deze reden zal het ook geen problemen opleveren 

met VROM en de provincie.  

• Ecoloog is hierbij betrokken middels een quick scan naar ecologie in het 

ontwerptraject. Dit plan kan volgens de ecoloog. 

• Bij uitgebreidere onderzoeken kan ecologie inderdaad nog ‘roet’ in het eten gooien. 

 

15. Hoe groot zijn de kavels? Er zou toch gebouwd moeten worden in dezelfde stijl? 

Maar dat lijkt er helemaal niet op. 

• Er zijn inderdaad verschillen. Er is echter goed gekeken naar de stijl. De kavels zullen 

waarschijnlijk kleiner zijn. 

 

16. Wat is de samenstelling van de woningen? 

• Het is een mix: vrijstaande woningen, twee onder één kap, vier onder één kap, 

rijtjeshuizen, appartementen. 

 

17. Op hoeveel nieuwe inwoners moet Watergang rekenen? 

• Ruim honderd. 

 

18. Kan de gemeente voorbeelden van een dorp dat in 1 jaar verdubbeld is? 

• Dat kan de gemeente niet. 

 

Opmerking van iemand uit het publiek: Er is een boek van de provincie verschenen. Hierin 

staat dat Watergang met 60% vergroot tot 2020. 

 

19. Wat is de reden van het doortrekken van de Dorpsstraat? 

• Zo was het vroeger. Onze inschatting was dat dit een leuk idee was. Als de inwoners 

daar echter op tegen zijn, dan wordt dat uit het plan gehaald. 

 

20. Dit is de derde informatieavond. Op eerdere vragen, inspraakreacties, etc. hebben 

wij echter nooit antwoord gehad. Waarom zou dat nu anders zijn? 

• Die andere informatieavonden gingen over andere projecten (Stiereveld en Dollard). 

• Dat antwoord op zich laat wachten, heeft deels te maken met het feit dat plannen 

aangepast moeten worden vanwege uw reacties. 

 

Reactie van Bert Enderink, projectleider De Dollard. 

• De informatie is verzonden en dus moet dus ook de Dorpsraad geïnformeerd zijn. 
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• De Dorpsraad bestrijdt dat. 

• Bert Enderink zegt toe na te gaan of de brieven ook daadwerkelijk het gemeentehuis 

hebben verlaten. 

 

21. Waarom past de gemeente Salamitactiek toe? Waarom niet in een keer? Waarom 

worden de plannen als vier aparte trajecten neergezet? 
Reactie van Wout van der Heijden, projectleider: 

• Als het gaat om ’t Schouw en de Dollard, dan is het omdat beide projecten een eigen 

dynamiek kennen, andere grondeigenaren hebben en deels andere belanghebbenden.  

 

22. Dit heeft toch impact voor de Jaagweg, A10, … ? 

• Bij de gemeente is niets bekend over eventuele provinciale plannen voor uitbreiding 

van N-wegen. 

• Er wordt verkeersonderzoek gedaan naar de impact van verkeer in het plangebied. 

 

23. Wat is de uitkomst van dat verkeersonderzoek? 

• De gemeente heeft het rapport nog niet ontvangen. 

• Dit rapport wordt input voor de bestemmingsplan procedure. 

 

24. Hoe staat het in verhouding tot de bereikbaarheid van de regio Waterland? 

• Daar kijkt de Stadsregio Amsterdam naar. 

 

25. Hoe staat gemeente tegenover doorboren van de N-Z lijn? 

• Dit is financieel hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar. 

 

26. Hoe zit het met de voorzieningen? School is ons afgenomen bijvoorbeeld. 

• De gemeente bestrijdt het beeld dat de school is ‘afgenomen’. 

• De school was destijds niet meer rendabel. 

• Als die situatie verandert, dan wordt dit opnieuw beoordeeld. Deze beoordeling staat 

los van het project ’t Schouw.  

 

27. Wat is de compensatie voor het feit dat dit dorp verdubbelt? 

• Voetpad / oude dorpsstraat. 

• Speelplaats voor kinderen. 

 

28. Heeft gemeente financiële belangen? 

• Nee. 

 

29. Hoe zit het met de (openbare) parkeervoorzieningen? 

• Parkeernormen zijn landelijk vastgesteld. Daar houden wij ons aan. 

• Op plaatje getekend zijn de parkeerhoven. 

• Langs de straten kan geparkeerd worden. 

• Er komt een parkeeronderzoek. 

 

30. Wanneer komt een meting naar luchtkwaliteit? 

• Dat gebeurt op een later moment. Bij bestemmingsplanwijziging dient gekeken te 

worden of een onderzoek naar luchtkwaliteit nodig is. Als dat zo is zal het onderzoek 

op dat moment uitgevoerd worden. 
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31. Heeft de gemeente al bodemonderzoek gedaan? 

• Ja. Er is vervuiling bij Van Riessen. Die grond moet dus gesaneerd worden. 

• Verder wordt ook onderzoek gedaan op de rest van het terrein in het kader van de 

bestemmingsplan procedure. 

 

32. Wordt er gebouwd vanaf een percentage verkocht / verhuurd? 

• Ontwikkelaar gaat bouwen, niet de gemeente. En de ontwikkelaar gaat natuurlijk niet 

bouwen wat niet verkocht kan worden. 

 

Reactie van de ontwikkelaar: 

• Wij bouwen niet voor leegstand. Wij kijken naar de verkoopbaarheid. 

 

33. Vraag aan ontwikkelaar: ben u een bv? 

• Nee, een eenmanszaak. 

 

34. Wat zijn de categorieën goedkoop, middelduur en duur?  

• De categorieën zijn: goedkoop tot € 200.000, middelduur tussen € 200.000 en € 

400.000 en duur boven de € 400.000 

 

35. Er is zorg om de toename van het verkeer of sluipverkeer, zeker als de dorpsstraat 

wordt doorgetrokken. 

• Het doortrekken van het pad zoals dat nu in de ideeën is meegenomen, is puur een 

voetpad / wandelpaadje. Dit heeft dus geen verkeersaantrekkende werking. Als blijkt 

dat de Watergangers dit pad niet willen, leggen wij dit niet aan. 

 

36. De gemeente zegt zelf dat dit samenhangt met de Dollard? 

• Er is geen financiële samenhang. 

• Deze twee plannen liggen qua locatie dicht bij elkaar; daarom zijn de plannen op 

elkaar afgestemd. 

 

37. Hoe heilig is het getal van 55? 

• Is het aantal willekeurig? Voor een deel wel: het is de uitkomst van de 

stedenbouwkundige analyse. 

 

38. Kan het niet 10 of 20 woningen minder worden? 

• Het uitgangspunt was: “Wat is haalbaar?” 

 

Reactie Patrick Kools, wethouder: 

• Ook als er meer vervuiling blijkt te zijn, komen er niet meer woningen bij. “Dat zie ik 

als wethouder niet zitten”. 

 

 

WOUT VAN DER HEIJDEN GEEFT TOELICHTING OP DE PROCEDURE 
Geeft aan dat iedereen altijd (telefonisch) met hem contact kan opnemen. Ook zij die hier 

vanavond niet aanwezig kunnen zijn (contactgegevens staan op de laatste pagina). 

 

39. Is er nog ruimte voor zienswijzen / inspraak? 

• Pas bij het bestemmingsplan, gaat het formele traject in. Deze bijeenkomst is 

informeel. 
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Contactgegegevens: 

Wout van der Heijden – projectleider ‘t Schouw 

Telefoon: (06) 811 69 055 

E-mail: w.vd.heijden@waterland.nl 

 

 


