
Samenvatting juridische stand van zaken / vragen

Inleiding
Het gaat om een polder van 42 ha, in bezit van GEM BV, een BV voor 20% gemeente Amsterdam 
en voor 80% SADC (Een BV van gemeenten Amsterdam & Haarlemmermeer, Provincie NH en 
Schiphol). In 2002 is een nieuw bestemmingsplan (plan Lutkemeer) vastgesteld en de agrarische 
bestemming gewijzigd in bedrijventerrein. Dit is in 2013 opnieuw vastgesteld. 
Fase 1 is in 2002 bouwrijp gemaakt en inmiddels voor 75% bebouwd. Fase 2 is tot op heden in 
gebruik voor agrarische doeleinden in bruikleenovereenkomsten aan de nog zittende boeren. 
Rondom Biologische Boerderij de Boterbloem lopen en hebben vele procedures gelopen. Deze gaan
allen over de geldigheid van de bruikleen, de opzegging, landgebruik, woonvergunning etc. Dit 
laten we in de vraag aan u buiten beschouwing, we willen ons concentreren op de polder. 
Afgelopen maanden is er bezwaar aangetekend tegen de zgn. watervergunning: het dempen van 
sloten als eerste fase tbv bouwrijp maken. Deze werkzaamheden hebben inmiddels plaats gevonden.
Een vovo is afgewezen omdat de werkzaamheden niet onomkeerbaar zouden zijn. Op het 
inhoudelijk bezwaar is nog geen besluit genomen. 
Deze vraagstukken die wij zien liggen op het vlak van: 1. het huidige bestemmingsplan 2. de 
deelwijziging 3. de vergunningafgifte 4. natuurwetgeving

1. Het huidige bestemmingsplan
Rond de bestemmingswijziging en aankoop van gronden is er sprake geweest van corruptie. 
Een direct gevolg van deze corruptie vertaalt zich in de herziening van het bestemmingsplan
2013 waarin het criterium 'Schipholgebonden bedrijvigheid' los wordt gelaten. Kortweg 
plukken private partijen hier de vruchten van die indirect ook betrokken waren bij de tot 
standkoming van deze wijziging. Wij vragen ons af in hoeverre dit bestemmingplan 
juridisch 'beschadigd' door deze corruptie. Is er een grond is om op basis hiervan het 
bestemmingsplan te vernietigen? Of middels een verklaring voor recht de gemeente aan te 
spreken?

2. De aankomende deelwijziging bestemmingsplan
Na maandenlange campagne heeft de gemeenteraad besloten om een deel van het 
bedrijventerrein (2ha) alsnog beschikbaar te stellen voor landbouw. Hiervoor (en omdat men
het bedrijventerrein deels anders wil inrichten) wordt komend jaar het bestemmingsplan 
deels aangepast. Biedt dit een kans om ook op andere onderdelen het bestemmingsplan aan 
te kaarten?

3. De vergunningafgifte
Voor het bouwrijp maken (gepland 3e kwartaal 2020) moeten omgevingsvergunningen 
worden aangevraagd. Een deel van het gebied ligt in en zgn. Rijksbufferzone. Is dat een 
grond om een omgevingsvergunning tot bouwen af te wijzen? Welke andere argumenten zijn
er om tegen vergunningafgifte in te gaan?

4. Natuurwetgeving
Helaas is de afgifte van de ontheffing natuur ons ontgaan en is deze afgegeven voor vijf jaar.
In het kader van stikstofdepositie hebben we eerder een advies gekregen van een advocaat. 
Voor de volledigheid heb ik dit bijgevoegd.

Dit zijn de dingen waar we ons de afgelopen maanden op hebben gericht. Daarnaast is er een 
herziening bestemmingsplan aangevraagd door het platform Behoud Lutkemeer, dit is afgewezen 
door de raad. Ook is er een klacht ingediend bij de Europese Commissie vanwege vermeende 
staatssteun inzake een samenwerkingsovereenkomst met een private partij (die op dit moment in de 
raad ter discussie staat). Behoud Lutkemeer is inmiddels een stichting waar de belanghebbendheid 
in is gewaarborgd. 

Veel dank alvast! Als nog meer stukken gewenst zijn vooraf, graag even mailen: alizz@xs4all.nl. 
Met vriendelijke groet,
Alies Fernhout
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