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Je kunt het maar één keer verpesten. 

Geachte raadsleden, 

U moet straks stemmen voor een nog in te dienen motie tegen de bouw van een hotel op 
ons Hemmeland. Realiseert u zich goed dat wanneer u tegen deze motie stemt u niet 
alleen het aanzien van ons Hemmeland enorm zou beschadigen, maar ook ingaat tegen de 
mening van veel burgers van Waterland die u vertegenwoordigt.  

Want:  Je kunt het maar één keer verpesten. 

Als burgers van Waterland hebben we het grote voorrecht in een unieke omgeving te 
leven. Een leefomgeving waar het goed wonen is en waar onze kinderen een toekomst 
hebben. Een leefomgeving waarbij het open Noord-Hollandse landschap met zijn 
typische Hollandse luchten eeuwenlang een bron van inspiratie voor dichters en schilders 
is geweest. Een leefomgeving om heel erg zuinig op te zijn.  

Want Je kunt het maar één keer verpesten. 

Wie zo’n 50 jaar geleden de stad Amsterdam verliet, trof in alle windrichtingen een open 
landschap aan met weidse vergezichten waar je maar keek. Daar is tegenwoordig heel erg 
weinig van over. Alleen in Noordelijke richting vanuit Amsterdam gerekend, in de 
richting van Waterland, is er nog iets van het oorspronkelijke landschap behouden 
gebleven. Open landschap is een schaars goed geworden, en schaars betekent dus ook 
waardevol. Waardevol niet onmiddellijk in de zin dat je er een nauwkeurige economische 
waarde in euro’s aan kunt toekennen. Dat kun je aan de meeste dingen die het leven de 
moeite waard maken niet. Echter, voor iedereen die wat verder denkt is duidelijk dat de 
leefbaarheid van Waterland en de aantrekkelijkheid van onze woonomgeving een waarde 
vertegenwoordigen die onmiskenbaar is. Elke bestuurder in een gemeente als de onze zou 
zich bewust moeten zijn van het enorme belang dat ons landschap vertegenwoordigt.  

Want Je kunt het maar één keer verpesten. 

Waar gaat het vanavond om? Opnieuw wordt er een poging gedaan ons Hemmeland te 
verkwanselen. Al op 27 september 2006 heeft de bevolking van Monnickendam in een 
stampvolle Grote Kerk haar bestuurders duidelijk gemaakt dat het Hemmeland voor ons 
allemaal van enorm groot belang is en dat aantasting ervan niet aan de orde kan zijn. Al 
jarenlang is betoogd dat het publiek belang niet opgeofferd kan en mag worden aan de 
belangen van een ondernemer die onze publiek ruimte wil exploiteren uitsluitend voor 
zijn eigen financiële gewin. Al jarenlang worden er steeds opnieuw pogingen in het werk 
gesteld om achter de rug van de burger zijn belangen stilzwijgend te verkopen. Terecht 
zijn er in het verleden duidelijke grenzen gesteld aan wat nog acceptabel is. Terecht moet 
ieder bouwwerk op het Hemmeland voldoen aan duidelijk omschreven beperkingen waar 
het hoogte en massa betreft. Terecht dient elk bouwwerk op ons Hemmeland ruimtelijk 
en esthetisch te passen in ons kostbare Noord-Hollandse landschap.  

Want Je kunt het maar één keer verpesten. 



Ik maak deel uit van al die Monnickendammers en andere Waterlanders die zomer en 
winter genieten van wat iedereen ‘ons strandje’ noemt. Zwemmen en van de zon genieten 
in de zomer, schaatsen, ijszeilen, Hollandser kan het bijna niet, in de winter. Ook buiten 
de eigen gemeente staat ons Hemmeland bekend om zijn recreatieve mogelijkheden. 
Opvallend is hoe de laatste jaren veel Volendammers, die nu hun eigen Slobbeland aan 
de commercie is opgeofferd, op mooie dagen naar het Hemmeland komen. Ze zijn 
uiteraard welkom, het onderstreept allen maar het regionale belang ervan. Dit belang 
moeten we met hand en tand verdedigen.  

Want Je kunt het maar één keer verpesten. 

Raadsleden, u weet net zo goed als ik hoe in de zomermaanden die nog maar net achter 
ons liggen het een feest was om ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen te zien 
genieten van alles wat ons Hemmeland te bieden heeft. Met het voorgestelde megahotel 
is dat voorgoed voorbij. Een massaal gebouw van 15 meter hoog en 60 meter breed, een 
esthetisch monster, zal ‘ons strandje’ helemaal domineren. Het karakteristieke 
Waterlandse landschap zal definitieve en onherstelbare schade oplopen. Stel u eens voor 
hoe gezien vanaf het water de Monnickendamse horizon vervuild zal worden. En 
waarom? Om een opportunistische ondernemer met onduidelijk investeerders achter zich 
te plezieren.  Een ondernemer die al jarenlang steeds weer met nieuwe misleidende 
plannen op de proppen komt die slechts dienen om de gemeenteraad zand in de ogen te 
strooien. Op de tweede verdieping komen ditmaal kamers van 6.5 meter hoog. Ik heb in 
heel wat hotels geslapen, maar kamers van 6.5 meter hoog heb ik nooit eerder gezien. 
Laat u niet voor de gek houden. Zodra een bouwvergunning verleend is, komen er drie in 
plaats van twee verdiepingen, en u kunt er dan niets meer tegen doen. Laat u dus niet in 
de luren leggen. 

Want Je kunt het maar één keer verpesten. 

Gelukkig heeft Stichting Hemmeland op een professionele en zakelijke wijze overtuigend 
uiteengezet dat het voorgestelde ontwerp op geen enkele wijze voldoet aan de gestelde 
randvoorwaarden. Aan deze feiten valt moeilijk voorbij te gaan, tenzij de overheid besluit 
zich onbetrouwbaar te tonen. In mijn bijdrage heb ik geprobeerd aan te geven waarom 
ons Hemmeland veel te belangrijk is voor jong en oud, veel te belangrijk is voor 
Waterlanders en niet-Waterlanders, om het op te offeren aan de opportunistische 
privébelangen van sommigen. De publieke zaak verdient heel wat beter.  

Want Je kunt het maar één keer verpesten. 

En dan de plaatselijke politiek. Zoals te doen gebruikelijk werd er gedurende de 
zomermaanden een overval op de burgers voorbereid, ditmaal door wethouder Kools 
(VVD). De ondernemer was weer eens met een nieuw plan gekomen, zoals te doen 
gebruikelijk wanneer wij allemaal met vakantie waren. Je zou zeggen dat de wethouder 
vervolgens de bestuurlijke plicht heeft met ALLE belanghebbenden te spreken. Dat is 
nadrukkelijk NIET gebeurd. Want de ondernemer is heilig, en de burger betaalt het gelag. 
Dus de wethouder voorzag een voorstel dat van geen kant deugt (zie alle correspondentie 
hierover van Stichting Hemmeland) van zijn goedkeuring. Wat de heer Kools kennelijk 
nog steeds niet beseft is dat je het maar één keer kunt verpesten. Hij wordt bedankt. 



      11 oktober 2012 

      Jolan vd Broek 


