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Opzegging akkers
 opzegging per 1/11/2017

 dagvaarding december 2017

 vonnis in hoger beroep juli 2018

 negatief: bruikleen is eindig

 protest: zonder akkers geen boerderij

 unanieme motie maart 2018

 weigering 2ha aanbod okt 2018

 aanzegging ontruiming per 1/8/2019

(waarom bruikleen?)

– verkocht voor fl. 225.000,- met recht op pacht 

– vader en oom gaan boeren

– trijntje erfgenaam, neemt pacht over 1998

– familieleden roeren zich als erfgenaam oom

– gemeente geeft Trijn keus: tijdelijke 

   overeenkomst per 2001 of grond kwijt.



  

Ontruiming boerderij en boomgaard
 sinds 2017: de boerderij kan blijven 

 nu opzegging per 1/2/2020

 Nog geen rechtszaak



  

Zaak woonvergunning
 pand gebouwd door Trijn in 2003

 op bedrijf wonen is noodzakelijk

 juni 2017 eigen huisnummer

 inschrijving op adres

 handhaving constateert bewoning

 aanzegging staken wonen dec 2017

 rechtbank beslist negatief aug 2019

 dwangsom a 9000,-

 hoger beroep

 gesprek wethouder



  

Bezetting tuinen van lutkemeer en 
aankondiging ontruiming

 bezetting tuinen per apr 2019 

 dagvaarding GEM juni 2019

 vonnis juli 2018

 deels positief: tuinen zijn 
demonstratie mogen blijven als geen 
werkzaamheden

 uitspraak: opleveren per 1 sep 2019

 deurwaarder bevestigt ontruiming

 Voorlopige voorziening kan 
werkzaamheden blokkeren

 GEM laat weten zitting niet af te 
wachten

 gisteren: verzoek noodmaatregel



  

Bezwaar vergunningen

 watervergunning bezwaar juni 2019

 bezwarencommissie 11 sep 2019

 voorlopige voorziening afgewezen

 omgevingsvergunning bezwaar jun 2019

– natuurwaarde

– PAS

– strijd bestemmingsplan

– afwachten herziening

 vovo wordt na 1/9 behandeld

 GEM wil niet wachten: orde maatregel 

aangevraagd voor werkstop



  

Aanvraag herziening 
bestemmingsplan

 verzoek om bestemming te wijzigen 
naar landbouw op basis van plan 
Biopolder

 voorlopige indiening mei 2019

 behandeling raad 14/15 sep 2019

 



  



  

Wat is de verwachting?

1. Sloten dempen en tijdelijke weg aanleggen. 
GEM is voornemens as maandag te starten

2. mogelijk ondergrond wegenstrustuur eerste 
deel aanleggen

3. mogelijk zand storten op eerste bouwkavel

4. alles anderhalf jaar inklinken, dan start bouw
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mogelijk zand storten op eerste 
bouwkavel



  

Voor wie wordt gebouwd?

5,5 ha
distributiecentrum
voedselgerelateerd
bevoorrading stad



  

Hoe wordt het verkocht?



  

kortom

– er is geen noodzaak om te bouwen, er wordt 
juist gezocht naar een gegadigde

– SADC heeft nog honderden ha beschikbaar en 
in Westpoort staan grote distributiecentra te 
huur

– gemeente Amsterdam heeft de mogelijkheid te 
stoppen

– het kost geen 42 miljoen om te stoppen, wel 1 
milj per ha om te ontwikkelen.

– we hebben een goed alternatief: Biopolder
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