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Rijnland streeft naar een transparant relatie 

beheer met duidelijke regels over belangen 

verstrengeling en het aannemen van giften. 

 

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze 

Algemene Voorwaarden. 

 
 

 

 

Aan :  omwonenden Gemeenlandshuis Spaarndam, 

Dorpsraad Spaarndam 

Historische Kring Spaarndam 

Stichting Kolksluis Spaarndam 

Volkstuinders Gemeenlandshuis 

Visserijbedrijf van Rhee 

De heer G. van Gorp 

 

 

 

Datum: 6 mei 2016 

Betreft: start bestemmingsplan traject terrein Gemeenlandshuis Spaarndam 

 

 

 

 

Geachte belanghebbende, 

 

 

In de afgelopen jaren is er regelmatig contact geweest tussen u en het 

Hoogheemraadschap van Rijnland over de herontwikkeling van het terrein en de 

gebouwen van het Gemeenlandshuis te Spaarndam. Soms verliep dit via een openbare 

informatieavond, soms via besloten bijeenkomsten. Met sommigen is ook persoonlijk 

contact geweest. 

 

Daarbij hebben wij in 2015 een planning gepresenteerd die inhield dat in de herfst 2015 

de bestemmingsplan procedure voor herontwikkeling van het terrein zou starten. Zoals u 

ondertussen heeft gemerkt is die planning echter veranderd. 

Dit was het gevolg van een onverwachte ontwikkeling. Er heeft zich in 2015 bij Rijnland 

een partij gemeld die de haalbaarheid wilde onderzoeken om op het complex een 

“watermuseum/-experience ” te realiseren.  

Dit onderzoek heeft een half jaar geduurd. Uiteindelijk is geconcludeerd dat het initiatief 

voor een watermuseum/-experience, zoals die partij het voor ogen had, niet haalbaar is. 

 

Ondertussen hebben wij niet stil gezeten en is er op 19 april een anterieure 

overeenkomst ondertekend door de gemeente en het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

Die overeenkomst maakt het voor beide partijen nu mogelijk om zeer binnenkort te 

starten met de bestemmingsplan procedure zodat we de locatie van bestemming kunnen 

laten wijzigen conform de plannen zoals die in hoofdlijnen een jaar geleden aan u zijn 

gepresenteerd. 
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Ondertussen zijn ook de nodige onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan 

traject afgerond. Daarmee bedoelen wij onder andere de verplichte flora- en fauna 

onderzoeken en bodem- en geluidsonderzoeken. De uitkomsten van alle onderzoeken 

zijn gunstig voor de beoogde bestemmingswijziging.  

 

Op hoofdlijnen ziet de planning er nu als volgt uit. In het kader van het bestemmingsplan 

traject hopen wij medio juni een inloopavond voor de inwoners van Spaarndam te 

kunnen houden zodat zij inzicht kunnen krijgen in het bestemmingsplan en vragen 

kunnen stellen. Het bestemmingsplan traject zal dan doorlopen tot begin 2017. Verkoop 

van de 2 monumentale schuren met de botenloods en de 2 bouwkavels verwachten we 

direct hierop volgend. Verbouwing van het interieur van het Rijnlandshuis wordt verwacht 

in de eerste helft van 2017. Medio 2017 zal er gewerkt worden aan de herinrichting van 

het terrein. Oplevering van de laatste woning zou medio 2018 kunnen plaats vinden, 

afhankelijk van de bouwsnelheid van de 2 vrijstaande woningen. Zoals u natuurlijk 

begrijpt is deze planning slechts een koers en geen zekerheid over het verdere verloop 

van het traject.  

 

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van ontwikkelingen m.b.t. de verdere 

bestemmingsplan procedure. Wij blijven inzetten op een bij Spaarndam passend gebruik 

van het terrein met veel oog voor de historie van de plek. 

 

Voor dit moment vertrouwen wij erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Namens, 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland 

 

 

Ir. Eric Mackay (projectmanager Gemeenlandshuis Spaarndam) 

06 - 50 262 262  

 

 
 

 


