
 

 
 
 
 

PLEITNOTA 
 
 
Betreft:   Bestemmingsplan Zwanenburg De Kom Noordwestzijde 
 
Zaaknummer:  201702345/1/R1 
 
Zittingsdatum:  21 november 2017 om 10.00 uur 
 

 
 
Voorzitter en leden van de kamer, 
 
Wij conformeren ons aan het verweerschrift van de gemeente van 19 juni 2017 en het aanvullend 
verweerschrift van 1 november 2017. 
 
Wij hebben nog wel enige opmerkingen over de aanvullende beroepschriften van Blenheim advocaten 
namens Gebr. Verburg B.V. en Heeneman en Heeneman-Claessens ( hierna te noemen Heeneman). 
 
Leegstand 
Blenheim advocaten stelt dat Zwanenburg kampt met een enorme leegstand die alleen maar zal toenemen 
door de uitbreiding van de Lidl. In het rapport van City Works wordt dit geïllustreerd met foto’s van 
winkelpanden  en het niet winkelpand van ABN-AMRO. 
Heeneman voegt daar in het aanvullend beroepschrift nog diverse panden aan toe, eveneens middels foto’s, 
zoals de brandweerkazerne, en de RABO bank, beiden niet zijnde winkelpanden. 
Voor verschillende winkelpanden geldt dat zij inmiddels al weer verhuurd zijn. Voor andere panden geldt dat 
zij een andere bestemming gaan krijgen. Ook vindt er een uitruil aan panden plaats.  
 Dat bankgebouwen in dorpen verdwijnen is een landelijke trend.  Leegstand is niet meer weg te denken in 
steden en dorpen. De oorzaken zijn divers:  zoals  toenemend gebruik van kopen via internet, te hoge 
huurprijzen en winkels die veel van hetzelfde aanbieden. Het is dus  maar de vraag of  de leegstand in 
Zwanenburg  gerelateerd moet worden aan de uitbreiding van een supermarkt.   
 
Net als de meeste  inwoners van Zwanenburg en Halfweg kijken wij hals rijkend uit naar de komst van een 
nieuw dorpshuis met sporthal en levendig dorpsplein.  Immers hiermee wordt de leefbaarheid van onze 
beide dorpen sterk vergroot. 
 
Onze indruk als dagelijkse bezoekers van zowel Albert Heijn, Dirk van den Broek als de Lidl is dat alle drie de 
supermarkten ieder in hun eigen segment goed floreren. Deze mening wordt echter niet ondersteund door 



 

een deskundigenrapport. Wij proberen echter weer te geven wat er leeft in het dorp. Men betreurt het  dat 
nu al 9 jaar gewacht wordt op de komst van ons nieuwe dorpshuis met sporthal.  
 
 
Blenheim advocaten 
In het rapport van City Works komt men tot de conclusie dat de koopstromen flink zullen wijzigen door de 
komst van de megasupermarkt op het Sugar City terrein en de daling van het inwonersaantal in Zwanenburg. 
Over de megasupermarkt is  al het nodige gezegd. 
Met betrekking tot het inwonersaantal het volgende: 
Momenteel wordt weer volop gebouwd in met name Halfweg maar ook in Zwanenburg. 
In totaal is in Halfweg gestart met de bouw van  117 woningen. Oplevering in 2018 en 2019. In Zwanenburg 
zijn dit jaar 16 woningen opgeleverd en momenteel is voor ca. 40 woningen een omgevingsvergunning 
afgegeven.  De bouw hiervan is gestart of zal binnenkort starten. 
Daarnaast is bij besluit van 23 oktober 2017 het Luchthavenindelingbesluit Schiphol gewijzigd. Dit besluit 
treedt op 1 januari 2018 in werking. 
Wij zijn verheugd dat met het gewijzigde wijzigingsbesluit de beleidsruimte voor gemeenten wordt vergroot. 
In de Nota van Antwoord bij het besluit,  vermeldt het kabinet: “met dit wijzigingsbesluit wordt niet alleen de 
beleidsruimte voor gemeenten vergroot om maatwerk te kunnen leveren ten dienste van de lokale 
leefbaarheid maar wordt ook beoogd om het aantal bezwaar- en beroepsprocedures te verminderen”. 
Met twee landingsbanen kunnen wij natuurlijk grootschalige uitbreidingsplannen woningbouw in 
Zwanenburg wel vergeten. Echter op inbreilocaties valt nog genoeg te bereiken en dat wordt de gemeente nu 
gemakkelijker gemaakt. 
 
Heeneman & Heeneman-Claessens 
Heeneman komt met alternatieve mogelijkheden voor de realisering van het Hart van Zwanenburg:  De Oude 
Mavo en  aankoop van grond aan de Troelstralaan. Het eerste plan is op dit moment niet realistisch. Het 
tweede plan is volstrekt onuitvoerbaar. Verwerving van de Oude Mavo is vooralsnog niet te voorzien. De 
locatie Troelstralaan ligt niet bepaald in het Hart van Zwanenburg en voldoet daarmee dus niet aan de 
criteria die subsidieverstrekker, de Stichting Leefomgeving Schiphol, heeft gesteld. 
 
Wij zijn van mening dat het bestemmingsplan de Kom Noordwestzijde ter beoordeling voorligt, niet meer en 
niet minder. 
 
Wij  verzoeken  u de beroepen ongegrond te verklaren en het besluit van 26 januari 2017 ongewijzigd in 
stand te laten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


