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Sinds enige tijd bevatten de raadsvoorstellen een paragraaf waarin de duurzaamheidsaspecten van het 
betreffende voorstel worden benoemd. Tenminste...... dat was de bedoeling toen de fractie van Aalsmeerse 
Belangen dit voorstelde en de raad dit voorstel breed ondersteunde. 
Sindsdien zijn wij keer op keer geconfronteerd met voorstellen waarin deze paragraaf leeg was of slechts 
zeer summier was ingevuld. En wanneer zij was ingevuld werd bijna uitsluitend naar CO2 reductie, energie-
besparing en klimaatneutraalheid gekeken. 

Duurzaamheid bestaat uit zoveel meer. In de praktijk worden duurzaamheidsaspecten vaak uitgedrukt in 
hun effect op de drie P’s (Planet, People en Profit). 

Planet
Bij planet wordt gekeken naar de effecten voor onze leefomgeving en de wereld in het algemeen. Naast kli-
maatvraagstukken hebben we het dan over behoud van ecosystemen, beschermen bedreigde diersoorten, 
uitputting van hulpbronnen, enzovoorts.

People
De P van People richt zich op de mensheid en haar ontwikkeling, mensenrechten, veiligheid, de mogelijk-
heden tot ontwikkeling voor individuele mensen, vrede, verdraagzaamheid, vrijheid, enzovoorts. 

Profit
Deze laatste P wordt tegenwoordig veel uitgelegd als Prosperity oftewel welvaart. Hier wordt gekeken naar 
de economische ontwikkeling, de mogelijkheden om alles wat we hebben in stand te houden, enzovoorts.

Het gaat dus om meer dan alleen het milieu, maar ook over welzijn en welvaart. Een duurzame samenle-
ving is een samenleving waarbij deze drie aspecten met elkaar in balans zijn.

De fractie van Aalsmeerse Belangen heeft in het verleden al vaker aangegeven dat zij de inhoud van de 
duurzaamheidsparagraaf in de verschillende voorstellen te mager vindt. Daarom hebben wij het initiatief ge-
nomen en voor alle voorstellen die geagendeerd zijn voor het beraad van 12 september een eigen, alterna-
tieve maar completere duurzaamheidsparagraaf te schrijven. Op deze wijze hopen wij de verantwoordelijke 
wethouder te helpen.

Hieronder kunt u deze (ook zeer beknopte) alternatieve duurzaamheidsparagrafen terugvinden.

Van dit voorstel zijn geen noemenswaardige effecten voor Planet te verwachten.
Effecten die wel te verwachten zijn, zijn korte termijn effecten aangezien de samenwerking met Uithoorn zo 
spoedig mogelijk wordt afgebouwd.
Voor People is het te verwachten effect dat deze samenwerking bepaalde inwoners van Aalsmeer in staat 
stelt zich zelfstandig te kunnen handhaven of verder te ontwikkelen.
Het korte termijn effect voor Profit betreft hier het feit dat de samenwerking efficiëntie oplevert (minder uit-
gaven van gemeenschapsgeld).

Voor zowel Planet als People is van dit voorstel nauwelijks effecten te verwachten aangezien de WGR+ 
zich effectief alleen op de economie heeft gericht. Er van uitgaande dat het A&M overleg een positief effect 
heeft op de economische ontwikkeling van de regio is dit effect waarschijnlijk beperkt tot de korte - en mid-
denlange termijn. Dit in verband met discussie over het volledig anders inrichten van het bestuurlijke land-
schap (gemeentefusies, provinciale fusies, etc.).

De effecten van dit voorstel kunnen alleen voor de korte termijn worden ingeschat. Dit in verband met ver-
wachte (landelijke) ontwikkelingen t.a.v. kansspelen.
Op korte termijn is het te verwachten effect op Planet negatief aangezien het concept voornamelijk uitgaat 
van het aantrekken van bezoekers van buiten Aalsmeer (meer personen-vervoer).
Ook voor People is sprake van een negatief effect. Het voorstel zal nauwelijks bijdragen tot het verhogen 
van de mogelijkheden van mensen om zich verder te ontwikkelen, maar brengt wel verslavingsrisico’s met 
zich mee.
Alleen voor Profit is op korte termijn een positief effect te verwachten. Niet alleen komt met bezoekers van 
buiten aalsmeer ‘geld’ naar de gemeente, maar het heeft ook een potentieel aan arbeidsplaatsen. Het ef-
fect wordt niet bijzonder groot ingeschat aangezien de verwachting is dat bezoekers van de speelautoma-
tenhal niet verder Aalsmeer in zullen trekken.

Het behoeft geen betoog dat het creëren van groen, en specifiek van natuurgebied, een positief effect heeft 
op Planet. Door dit voornemen in een bestemmingsplan vast te leggen wordt dit voor de middenlange - en 
lange termijn veiliggesteld. De positieve effecten op People zijn veel kleiner en bedragen niet meer dan dat 
mensen in een groene omgeving gelukkiger zijn.
Voor Profit heeft dit op de korte termijn een klein positief effect. Eén en ander zal namelijk moeten worden 
aangelegd. Op de middenlange - en lange termijn is het effect (indien hier al sprake van is) negatief aange-
zien gronden met een bedrijfsbestemming aan dit arsenaal worden onttrokken. Dit vermindert de economi-
sche mogelijkheden van het gebied. Dit effect is klein aangezien deze gronden op dit moment al niet meer 
bedrijfsmatig worden gebruikt.

Jaarrekening 2012, programma begroting 2014 Samenwerking Aalsmeer-Uithoorn
 Korte termijn Middenlange termijn Lange termijn
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Jaarrekening 2012, ontwerp begroting 2014 A&M overleg
 Korte termijn Middenlange termijn Lange termijn
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Vestiging speelautomatenhal in Crown Business Studio’s
 Korte termijn Middenlange termijn Lange termijn
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Omgevingsvergunning percelen achter Uiterweg 158
 Korte termijn Middenlange termijn Lange termijn
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Dit voorstel heeft zeer beperkte effecten. Ten aanzien van Planet zijn de effecten niet noemenswaardig. Ten 
aanzien van People zijn de effecten zeer klein en bestaan uitsluitend uit het versterken van het dijklichaam 
ter plaatse (veiligheid). Voor Profit bestaat het effect uitsluitend uit de uit te voeren werkzaamheden voor 
demping.

De effecten voor Planet zijn verwaarloosbaar (mits niet wordt gewerkt met aangevoerde grond die kwali-
tatief minder is dan de grond ter plaatse). Ook voor People heeft dit geen effecten. De effecten voor Profit 
bestaan op de korte termijn uit de aanleg en op de middenlange - en lange termijn uit de verbeterde ver-
koopmogelijkheden voor Greenpark en de dan eventueel gevestigde bedrijvigheid.

Naar verwachting zullen de effecten voor Planet verwaarloosbaar klein zijn. Voor People bestaat de ver-
wachting op een (zeer) kleine plus voor de korte -, middenlange - en lange termijn. Dit plusje heeft betrek-
king op de verdere ontwikkeling van een museum die op haar beurt hierdoor attractiever moet worden. De 
korte-termijn-plus op Profit bestaat uit de realisatie van het plan. Voor de middenlange en lange termijn 
bestaan er twee mogelijke positieve effecten: grotere attractiviteit van het dorp voor watersporters en de 
mogelijkheid dat de Historische Tuin beter zonder subsidies kan gaan functioneren.

Omgevingsvergunning dempen water Herenweg 34
 Korte termijn Middenlange termijn Lange termijn
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Omgevingsvergunning aanleggen weg (Middenweg)
 Korte termijn Middenlange termijn Lange termijn
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Passanten voorziening Historische Tuin
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