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Landsmeer
De opdracht van de
raad Landsmeer om de bouw van
een hotel in 'verboden' gebied te verdedigen bij de provincie is niet haalbaar. Dat zegt het college van Landsmeer. Aanleiding is een brief waarin
de provincie Noord-Holland klip en
klaar aangeeft dat zij een hotel in de
Rijksbufferzone niet zal toestaan.
De oude raad heeft tegen het advies
van het college in besloten dat er een
hotel moet komen tegenover het
benzinestation aan de IJdoornlaan.
Dit gebied is bij de provincie aangemerkt als van aardkundige waarde.
Al eerder had gedeputeerde Tjeerd
Talsma laten weten dat hij een hotel
hier niet zou toestaan. De meerderheid van de raad droeg niettemin
het college op nut en noodzaak aan
te tonen van een hotel met eventueel
een zorghotel in dit gebied.
Nu het 'verbod' van de provincie
zwart op wit staat, adviseert het college de raad zijn besluit te heroverwegen. "Het lijkt er toe te leiden dat

werk voor niets wordt gedaan. Het
kost veel inzet en leidt tot vertraging." Een voorstel zou pas in september in de raad kunnen worden
behandeld. Het opstellen zou 104
ambtelijke uren gaan kosten.
"Inzet en middelen van de gemeente zijn beperkt", meldt het college.
Die kunnen beter worden ingezet
op locaties die wél geschikt lijken
voor een hotel. Eerder heeft het college gronden van de boogschietvereniging en volkstuinders als geschikt aangemerkt. De provincie
ziet ook de grond van de steigerverhuurloods aan de IJdoornlaan als
een mogelijkheid.
Het college suggereert om de kwestie onderdeel te laten zijn van de collegeonderhandelingen.
De nieuwe
raad· bespreekt de kwestie donderdag 10 april in het gemeentehuis (20
uur). Arnold Elfferich (D66), die de
collegeonderhandelingen
leidt:
"We hadden al in het concept collegeprogramma staan dat de discussie
over het hotel over moet worden gedaan. We willen alle nu bekende locaties nog een keer op een rij zetten,
de voor- en nadelen en de financiële
gevolgen voor de gemeente."

