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1. Introductie  

Het parochiebestuur wil de toekomst van de parochie met behoud van de 
rijksmonumenten (Urbanuskerk, Vollebregt Orgel en Pastorie) en het kerkhof 
waarborgen. Hiertoe wil het parochiebestuur het Gezellenhuis en grond achter de 
Urbanuskerk en het kerkhof verkopen om uit de opbrengst een fonds te vormen 
waarmee de toekomst van de kerkgemeenschap financieel wordt veiliggesteld. In dat 
kader zijn de afgelopen jaren bouwplannen opgesteld, waarover in Ouderkerk grote 
bezorgdheid is ontstaan. Het plan voorziet in de bouw van 25 appartementen in 4 units 
(3 en 4 woonlagen) plus een autostalling voor 85-90 auto’s. De bezwaren richten zich 
vooral op de hoogte en de omvang van de nieuwbouw, het verlies van groen, de 
aantasting van beschermd dorpsgezicht en overlast door verkeers-/parkeerdrukte. 
Bovendien vindt men de nieuwbouw niet aansluiten bij het cultureel erfgoed en strijdig 
met de functie van de begraafplaats. De weerstand tegen de plannen is o.a. vertaald in 
een breed protest: een actiegroep en zo’n 1300 protesthandtekeningen uit geheel 
Ouderkerk.  

Begin 2017 hebben wij op persoonlijke titel een notitie opgesteld over de bouwplannen 
van het parochiebestuur rondom de Urbanuskerk. Wij hebben daarin een compromis 
voorgesteld, waarvan wij hoopten dat alle partijen zich erin zouden kunnen vinden. Dit 
compromis zou een breed gedragen ruimtelijke ontwikkeling mogelijk moeten maken. 
Uiteraard was dit voorstel geen uitgewerkt en onderbouwd plan, maar een poging om 
meer eensgezindheid en enthousiasme over het type nieuwbouw te bereiken. Een 
denkrichting. 

Helaas moeten we vaststellen dat een compromis vooralsnog niet haalbaar blijkt. Zolang 
het parochiebestuur onverkort blijft vasthouden aan zijn eigen plan, zijn alternatieven - 
dat is wat het bestuur voortdurend benadrukt – niet bespreekbaar. Wij vrezen dat het 
proces, dat al zo lang geduurd heeft, alleen maar nog veel langer gaat duren, als men 
blijft vasthouden aan de bestaande plannen. De weerstand in Ouderkerk is groter dan 
men denkt. Jammer dat de centrale boodschap van ons compromis niet doordringt. We 
vrezen dat de opbrengst uit grondverkoop voor de parochie, broodnodig voor onderhoud 
en herinrichting, nog jaren op zich laat wachten. Tenzij er een plan komt dat voor de 
Ouderkerkse gemeenschap wel acceptabel is. Tot dusver is die bereidheid tot een 
compromis niet zichtbaar.  

Omdat over het project voorlopig nog geen definitief besluit gevallen is, menen we er 
goed aan te doen in elk geval onze activiteiten te boekstaven. Dit ter informatie van 
iedereen die straks bij de besluitvorming is betrokken. Hierbij noemen wij het 
Parochiebestuur en het Bisdom aan kerkelijke zijde. Namens het bestuur van onze 
gemeente noemen wij in het bijzonder de Gemeenteraad van Ouder-Amstel en het 
College van Burgemeester en Wethouders. 

We willen iedereen met wie wij hebben gesproken, hartelijk danken voor de bereidheid 
om mee te denken.  

Nico Wolffenbuttel en Alex de Boer 
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2. Conclusies 

Het compromis 

Het voorstel dat wij aan alle betrokkenen hebben voorgelegd, houdt het volgende in: 

o De opbrengst van de grondverkoop moet voldoende zijn om de toekomst van de 
parochiegemeenschap veilig te stellen en het onderhoud van het Urbanuscomplex, als 
cultureel erfgoed, te financieren. 

o Het voorstel voorziet in grondgebonden seniorenwoningen bijv. in de vorm van luxe 
bungalows, waardoor:  
. Het groene, parkachtig karakter van het gebied gehandhaafd kan blijven. 
. Het monumentale, cultureel erfgoed beter tot zijn recht komt. 
. De parkeerdruk en de verkeersdrukte beperkt blijven. 
 

o De kosterswoning kan worden gerenoveerd en uitgebreid tot gemeenschapshuis, 
mocht het zijn dat de gemeenschapsactiviteiten niet in de kerk zelf kunnen 
plaatsvinden. 

o Een respectvolle afstand bewaren tussen de grens van de begraafplaats en de 
bouwwerken. Volgens richtlijnen is dat minimaal 10 meter. 

o Verkoop van Gezellenhuis en bijbehorende grond via een openbare inschrijving als de 
huidige ontwikkelaar onvoldoende economische mogelijkheden ziet. 

Onze bevindingen in het kort 

Op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd stellen we het volgende vast. Voor 
de uitwerking verwijzen we naar Hoofdstuk 3. 

1. Geen compromis mogelijk 

Het parochiebestuur blijft van mening dat zijn bouwplannen – ontwikkeld door 
Projectontwikkelaar Van Amt bv - recht doen aan alle doelstellingen en randvoorwaarden 
die het zich gesteld heeft. Het ziet daarom geen reden af te wijken van die plannen of 
aanpassingen te doen, die worden voorgesteld vanuit de Ouderkerkse gemeenschap. 
Gesprekken met mensen die bezwaren hebben, hebben niet tot een andere opstelling 
geleid, laat staan tot een compromis in de vorm van grondgebonden woningen in plaats 
van de voorgestelde units. 

2. Draagvlak beperkt 

Voor de nieuwbouwplannen van de parochie hebben wij in Ouderkerk weinig draagvlak 
gevonden. De bezwaren richten zich vooral op de bouwhoogte en -volume, de inpassing 
in en aansluiting bij het cultureel erfgoed/het beschermd dorpsgezicht, verkeers- en 
parkeeroverlast, de nabijheid van de begraafplaats. De Actiegroep heeft bijna 1300 
handtekeningen ingezameld van mensen die de bezwaren onderschrijven. Die zijn 
aangeboden aan het College en aan de Gemeenteraad. Al die bezwaren worden door het 
parochiebestuur weggezet als volstrekt incorrect en gemanipuleerd. Het draagvlak wordt 
er voor het parochiebestuur niet groter op, als het een parkeergarage van bijna 100 
auto’s wil bouwen en tegelijkertijd beweert dat de verkeersdrukte op de smalle 
Achterdijk, Korte Brug, Kerkstraat en Schoolweg binnen de perken zal blijven. 
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3. Erfgoed in de knel     

Een deel van de gronden van de parochie behoort tot het beschermd dorpsgezicht. De 
plannen zijn in strijd met het bestemmingsplan. Daarin wordt gesproken over de 
ruimtelijke structuur van dit gebied met onder andere de Amstelkerk en de Urbanuskerk, 
met zijn herinneringen aan verleden als bestuurlijk en kerkelijk centrum. De ruimtelijke 
structuur wordt gekenmerkt door overwegend kleinschalige bebouwing met erven. De 
bouwplannen refereren meer aan de bebouwing rond Schoolweg/Theresiastraat dan aan 
het beschermd dorpsgezicht. 

4. Grondprijs niet marktconform/projectontwikkelaar exclusiviteit  

Projectontwikkelaar Van Amt bv werkt al sinds 2008 aan het plan. Aan de basis van de 
samenwerking ligt een overeenkomst die de projectontwikkelaar exclusiviteit verleent. De 
looptijd van de overeenkomst was 18 maanden en liep dus af op 1 oktober 2010. De 
grondprijs van de te verkopen kavels op deze plek in Ouderkerk was in het eerste 
halfjaar van 2017 € 900,- per m2. De Ouderkerkse makelaars hebben dat bevestigd.  

5. Politiek is kritisch  

Wij hebben met vertegenwoordigers van alle politieke partijen gesproken. Over de hele 
linie staat men kritisch tegenover de plannen van het parochiebestuur/de 
projectontwikkelaar.  

6. Begraafplaats verdient ruimte en respect  

De begraafplaats is gewijde grond sinds 1825 en maakt deel uit van het beschermd 
dorpsgezicht. In ons kleinschalige compromis is er vanuit de laagbouw geen uitzicht op 
het kerkhof en blijft het groen gespaard.  

7.  Kosterswoning/Gemeenschapshuis  

De kosterswoning kan worden gerenoveerd en uitgebreid tot gemeenschapshuis. Met een 
aanbouw van 200 m2 zijn de kosten volgens plaatselijke aannemers € 150.000,00. De 
plek is ideaal en vormt een buffer tussen nieuwbouw en kerk/kerkhof. Bovendien is het 
nieuwe parochiehuis vrijstaand en volledig eigendom van de parochie. 
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3. Bouwplannen Urbanusparochie nader bekeken 

Herhaaldelijk wijst het parochiebestuur ons erop, dat een alternatief dat ruimschoots 
voldoet aan de financiële doelstellingen van de parochie niet toereikend is. In de uitgave 
RK-parochiebestuur april 2017 staan de “Doelstelling en randvoorwaarden van de 
parochie opgesteld bij de start van de ontwikkeling”. De start was ongeveer in 2009. 

Voor zover er voor het realiseren van de randvoorwaarden en doelstellingen 
bouwwerkzaamheden moeten worden verricht (gemeenschapshuis, uitbreiden 
begraafplaats, urnenwand, renovatie kerkplein, herinrichten gebied rond kerk en 
pastorie), gebeurt dat door Van Amt projectontwikkeling. Het Parochiebestuur moet een 
deel van de te ontvangen koopsom voor de grond hiervoor aanwenden. Het is dus geen 
extra voordeel maar een deel van de koopprijs.  

In ons kleinschalige alternatief zijn de werkzaamheden veel minder omvangrijk en 
kunnen ze door de bekende lokale partijen in eigen beheer van de parochie worden 
uitgevoerd. 

Hieronder geven wij ons commentaar op de 8 doelstellingen en randvoorwaarden, 
waarbij de feitelijke ontwikkeling door Van Amt tot nu toe is betrokken en de 
consequenties van ons alternatief worden toegelicht.  

1. Op basis van een financieel gezonde situatie voor de lange termijn restaureren, op 
niveau brengen en onderhouden van de gebouwen die tot het culturele erfgoed van 
Ouderkerk behoren. De St. Urbanuskerk, de pastorie en het Vollebregtorgel. 

Hiermee zijn wij het van harte eens. Er is in de afgelopen jaren globaal reeds 
€4.000.000,- aan restauraties besteed, € 2.500.000,- rijkssubsidie en € 1.500.000,- voor 
rekening van de parochie. Belastingbetalers en parochianen hebben hun best gedaan. 
Een extra verantwoordelijkheid voor de beslissers om voor de bij het dorp Ouderkerk 
best passende ontwikkeling te kiezen. De financieel gezonde situatie kan worden bereikt 
door verkoop van het Gezellenhuis en verkoop van grond achter de kerk voor 
kleinschalige woningbouw. De opbrengst van de grondverkoop is niet afhankelijk van 
hoogbouw of laagbouw; de grondprijs is hetzelfde. Wij kiezen dus voor kleinschalige 
woningbouw waardoor we aansluiten bij de cultuurhistorische kwaliteit van de 
monumenten en met het dorpse karakter van het gebied. 

2. De opzet moet passend zijn, het moet optimale kwaliteit en functionaliteit aan het 
gebied rondom de St. Urbanuskerk toevoegen. Het gebied rondom de kerk alsook de 
culturele erfgoederen dienen niet alleen voor parochianen, maar breed 
maatschappelijk aantrekkelijk/interessant/uitnodigend te worden en blijven. 

Zoals eerder gezegd zijn de bouwplannen in strijd met het bestemmingsplan en de 
erfgoedvisie van de Gemeente Ouder-Amstel. We citeren ook de Erfgoedvisie Ouder-
Amstel: 

“Elementen en kenmerken die voor Ouderkerk van cultuurhistorisch belang zijn:  
• de dorpse schaal, de middeleeuwse kern met de historische bebouwing;  
• de religieuze bebouwing & Portugees-Israëlitische begraafplaats;  
• de ligging van het dorp aan het water, waar het een historisch-functionele relatie mee 
heeft;  
• het relatief groene karakter van een groot deel van de dorpskern, met de 
begraafplaats, oevers, bomen en tuinen;  
• de weg/ dijk als ruimtelijke structuurdrager;  
• de terp waarop de kerk gebouwd werd;  
• de verbondenheid met Amstelveen via het pontje.” 
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Termen als ‘verstedelijking’ en ‘stedelijke allure’ worden regelmatig door het 
parochiebestuur gebruikt. Het is opvallend dat in dat verband regelmatig de nieuwbouw 
van Ons Tweede Thuis, Theresia aan de Schoolweg als referentiekader wordt gebruikt. 
Men zegt daarbij te moeten aansluiten, omdat anders de verhoudingen zoekraken. Dat is 
precies de verkeerde redenering. Het referentiekader moet zijn het beschermde 
dorpsgezicht, waar de nieuwbouw pal tegenaan wordt gebouwd. Bouwen in 3 en 4 
woonlagen druist in tegen het belang van het in stand houden van het beschermd 
dorpsgezicht en het behoud van het aanwezige groen. Dat prevaleert boven een te 
grootschalige ontwikkeling (zie beslissing Raad van State 13.08.2014). De 
ensemblewaarde van het culturele erfgoed blijft niet behouden door in de directe 
omgeving deze bouwhoogte en dit bouwvolume te realiseren. 

Deze ontwikkeling is precies wat we per se niet moeten hebben, als we het dorpse 
karakter van Ouderkerk willen bewaren. Het doet ook afbreuk aan Ouderkerk als een 
aantrekkelijke pleisterplaats, werkplaats en woonplaats. Het parochiebestuur doet 
voorstellen voor laagbouw af met ‘verrommeling’. Zie Nieuwsbrief. Grondgebonden 
woningen leveren veel meer verrommeling op dan gestapelde woningen is de stelling. 
Een zorgelijk idee. In dat geval zou het hele dorpscentrum en daarmee het beschermde 
dorpsgezicht lijden aan ernstige ‘verrommeling’….. 

De Erfgoedcommissie (Mooi Noord-Holland) is minder enthousiast over de plannen dan 
het parochiebestuur doet voorkomen. De Erfgoedcommissie zegt in haar eerste reactie: 
“dat zij onder de indruk is van de intentie van de opdrachtgever om het gebied te 
revitaliseren en de zorgvuldigheid waarmee het plan tot stand is gekomen, maar dat zij 
niet voldoende inzicht heeft in hoeverre het plan is gebaseerd op de cultuurhistorische 
waarden van het gebied.” 

En verder:  
“De commissie heeft vragen over de hoogte van de appartementen (worden paviljoens 
genoemd, maar zijn in feite hoge bouwblokken met name blok 4) en de invloed van de 
hoogbouw op het dorpsgezicht. De waarde en de belangrijkste kenmerken van het 
dorpsgezicht zijn tot dusver niet aantoonbaar meegenomen in het ontwerp, de commissie 
wil daar meer inzicht in krijgen.” 
 
”Uit de Ruimtelijke Visie van de Gemeente Ouder-Amstel:  
“De landschappelijke kwaliteiten van Schoolweg Noord vinden we vooral in het gebied 
rondom de St. Urbanuskerk. De monumentale bomen rondom de pastorietuin, de hoger 
gelegen begraafplaats omzoomd door volwassen bomen, het grindpad langs de 
begraafplaats gefocust op de hoofdentree van de kerk, de oeverbegroeiing langs de 
Schoolweg en die langs de sloot tussen Ronde Hoep Oost 30 en de Schoolweg. De 
ontwikkeling heeft een open, transparant parkachtig karakter. Veel groen en losse 
kleinschalige (villa-achtige) bebouwing. Zicht vanaf de Schoolweg op kerk, pastorie en 
pastorietuin. Om de bestaande stedenbouwkundige structuur en landschappelijke 
kwaliteiten te versterken moeten de beschikbare kavels op een losse, open wijze 
verkaveld worden zodat het groen hier een belangrijke drager van de structuur blijft”.  

De functionaliteit van het gebied wordt gevonden in de kerk die buiten het vaste 
kerkelijke programma een steeds breder aanbod van activiteiten heeft o.a. meditatie en 
concerten maar ook als openbaar toegankelijk cultuurbezit. Vergelijk het initiatief van 
Museum Catharijneconvent waarin het museum met elf kerken en twee synagogen samen 
één museum vormen. De verborgen topkunst van Nederland wordt zo toegankelijk 
gemaakt voor iedereen. Dit initiatief kunnen we vertalen naar Ouder-Amstel of naar de 
regio. 

Het kerkhof kan worden opengesteld voor de regioparochie en voor parochianen van de 
Urbanuskerk in Duivendrecht.  
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Het gemeenschapshuis kan behalve voor parochiële- ook voor buurt- en dorpsactiviteiten 
dienen.   

In het gebied is beperkte ruimte voor kleinschalige woningbouw. 

Het gebied heeft een parkachtig karakter en wordt semi-openbaar toegankelijk gemaakt. 
Hierbij wordt de nodige privacy en veiligheid voor de pastorie en het kerkhof in 
aanmerking genomen. De paden zullen waar nodig door middel van hagen worden 
gescheiden van andere functies.  

Zicht uiteraard van alle zijden op het beschermde dorpsgezicht van kerk, kerkhof, 
pastorie en pastorietuin. 

3. Realisatie van een Gemeenschapshuis voor de parochie en voor de Ouderkerkse 
gemeenschap. 

In het laatste plan van Van Amt is de gemeenschapshuis functie geïntegreerd in unit 2 
van de ontwikkeling. Onduidelijk is hoe de eigendom en de financiële zaken zijn geregeld. 

In het alternatief wordt de kosterswoning gerenoveerd en uitgebreid tot 
gemeenschapshuis. Met een aanbouw van 200 m2 zijn de kosten volgens plaatselijke 
aannemers € 150.000,-. De plek is ideaal en vormt een buffer tussen nieuwbouw en 
kerk/kerkhof. Bovendien is het nieuwe parochiehuis vrijstaand en volledig eigendom van 
de parochie. Het past perfect bij de kleinschalige woningbouw.  

Het gemeenschapshuis kan behalve voor parochiële activiteiten, waaronder 
condoleances, ook voor buurt- en dorpsactiviteiten dienen en een rol spelen in de 
verwelkoming van bezoekers van Urbanus kerk en kerkhof. Vanuit de Klankbordgroep 
wordt verhuur van de bovenwoning in combinatie met bepaalde beheersactiviteiten als 
goede mogelijkheid gezien.   

4. De parochie wil geen projectrisico lopen bij de ontwikkeling. 

Risico 1: Inkomstenderving 

De looptijd van de overeenkomst met Van Amt is 18 maanden en liep dus af op 1 oktober 
2010. 

Helaas is de projectontwikkelaar nu al zeven jaar over tijd met het leveren van zijn 
prestatie n.l. het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor zijn project. De 
ingediende plannen waren te omvangrijk om de goedkeuring van de gemeente te 
verkrijgen.  

Hierdoor heeft verkoop en betaling van de koopsom nog niet plaatsgevonden.  De door 
de parochie gederfde beleggingsinkomsten zijn zeer aanzienlijk; €10.000,- per maand al 
zeven jaar lang. Extra wrang is het gegeven dat de parochie geen enkele baat heeft bij 
de grote omvang van de voorgestelde bouw. Voor de parochie geldt de grondprijs en die 
is voor hoog- of laagbouw gelijk. Het parochiebestuur wil echter niet doen wat in een 
dergelijke situatie gebruikelijk is om de schade te beperken n.l. de wederpartij in gebreke 
stellen en de overeenkomst ontbinden. 

Risico 2: Verkoop en instandhouding van het Gezellenhuis 

Het parochiebestuur schrijft op 7 november 2016 aan parochianen en betrokkenen: ”Het 
Gezellenhuis wordt verkocht zodat de nieuwe eigenaar/ontwikkelaar kan zorgdragen voor 
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haar mogelijke behoud, restauratie en exploitatie, de parochie deelt niet mee in de lasten 
die hiermee gemoeid zijn.”   

Van Amt kan of wil de prijs voor het Gezellenhuis niet betalen. Dit moet het moment zijn 
om het Gezellenhuis uit de intentieovereenkomst te lichten en te verkopen aan een 
andere partij. Het bisdom, de penningmeester, de klankbordgroep, de gemeente, 
iedereen zal blij zijn met concrete actie rond behoud van het Gezellenhuis en het 
zekerstellen van een belangrijk stuk kapitaal.  

Het Gezellenhuis ligt gescheiden van de rest van de kerkelijke gronden dus kan 
eenvoudig aan een andere partij worden verkocht. Het betreft de kavels 1405 en 965.  

Risico 3: Grondprijs 

Over meer- en minderleveringen van grond en prestaties en aanpassing van de 
grondprijs naar het huidige 2017-niveau zijn nog geen afspraken gemaakt. De 
Ouderkerkse makelaars bevestigden ons een huidige grondprijs van € 900,- per m2. Het 
verdient grote aanbeveling bedoelde afspraken nu reeds te maken zodat de parochie niet 
in een dwangpositie wordt gebracht. Als blijkt dat partijen niet tot elkaar kunnen komen 
kan een hoop moeite worden bespaard en andere wegen worden ingeslagen.  

Risico 4: Projectontwikkelaar 

Zoals meegedeeld op de informatieavond, 22 maart 2016, na vragen over voorbeelden 
van eerder gerealiseerde projecten, zal Van Amt niet de daadwerkelijke realisatie van het 
project doen. Dit betekent dat het project na verkregen bouwvergunning wordt 
doorverkocht aan een grote partij. In het contract met Van Amt is hier niets over 
opgenomen, er is geen kettingbeding. Afspraken zijn gemaakt met partij A, partij B gaat 
uitvoeren. Hoe worden de rechten van de parochie gewaarborgd?  

Een grootschalig bouwproject met een onbekende partij in een kwetsbaar gebied met 
monumenten en kerkhof is een hachelijke affaire. Wij zien de gigantische bouwput voor 
de autostalling al gegraven worden, de damwanden al worden geslagen op de grenzen 
van het beschermde dorpsgezicht. Daar verdwijnt alle groen. Bij de afwerking wordt dan 
de omgeving opgehoogd tot de dakhoogte van de autostalling. De overgebleven bomen 
en hagen zullen de anderhalve meter zand niet overleven. 

Een kleinschalig project met lokale bekende partijen is uiteraard veel beter beheersbaar. 
Er hoeft per definitie al veel minder te gebeuren. De afstand tot monumenten en kerkhof 
is groter. Het groen kan maximaal worden gespaard. De omgeving zal niet drastisch 
worden opgehoogd. Eventuele fasering is veel gemakkelijker. Veel minder of geen kosten 
van projectontwikkeling, ontwerp, projectmanagement en directievoering. Het 
parochiebestuur is baas over eigen portemonnee.     

5. Restauratie en daarmee behoud van het Gezellenhuis met bij voorkeur een algemene 
culturele bestemming. 

Wij zijn uiteraard voorstanders van restauratie van het Gezellenhuis. Als echter de 
projectontwikkelaar de kosten op het bordje van de parochie wil leggen komen we in de 
omgekeerde wereld terecht. De parochie kon het Gezellenhuis niet handhaven wegens 
gebrek aan geld en vermindering van toekomstige inkomsten. (Per brief d.d. 17 april 
2009 bevestigd aan het college van B en W, zie bijlage). De doelstelling was dus verkoop 
van het Gezellenhuis met de voorwaarde behoud en maximaliseren van de opbrengst van 
het onroerend goed. Van Amt wilde eerst onderzoek doen naar mogelijkheden voor 
herontwikkeling en renovatie. Als Van Amt geen mogelijkheden ziet die voldoende geld 
opleveren om de koopsom te betalen kan zij afzien van de voorgenomen aankoop. De 
verkoop aan Van Amt gunnen voor een bedrag tussen de 0 en 200.000 euro is volkomen 
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in strijd met de destijds gepresenteerde visie van het parochiebestuur en de machtiging 
van het bisdom. Wij zijn ervan overtuigd, dat verkoop aan derden, mits juist aangepakt, 
een succes oplevert. Een potentiële koper wil een bod van € 900.000,- uitbrengen en de 
restauratie voor eigen rekening nemen. Het parochiebestuur wijst laconiek op de 
exclusiviteit van Van Amt. Inmiddels is er meer serieuze interesse voor aankoop en 
behoud van het Gezellenhuis. Zie ook ons commentaar hierboven onder projectrisico.        

6. Uitbreiden en herinrichten begraafplaats met daarbij de oprichting van een 
urnenwand 

De uitbreiding van de begraafplaats heeft reeds in eigen beheer plaatsgevonden in 
2011/2012. Intussen is de inklinking van het zandpakket gevorderd en kan herinrichting 
plaatsvinden. Na verkoop van het Gezellenhuis is er voldoende budget om de 
herinrichting te realiseren. 

Dit kan in eigen beheer en met de bekende lokale partijen kosteneffectief worden 
uitgevoerd. De urnenwand, die overigens niet in het aanbod van Van Amt was 
opgenomen, kan eenvoudig naar behoefte modulair worden opgebouwd.   

Een groene zone rondom het kerkhof zou in ons compromis gehandhaafd kunnen blijven, 
want een parkeergarage is niet nodig. In het plan Van Amt is er nauwelijks ruimte tussen 
bebouwing en kerkhof. Groen wordt geprojecteerd op het kerkhof in plaats van 
eromheen. De bebouwing is niet zodanig dat sprake is van voldoende respect voor het 
kerkhof. Ook is niet duidelijk hoe onbedoelde visuele confrontaties tussen 
begrafenisgangers en bewoners van het gebied worden voorkomen.  

7. Renovatie en inrichten van het kerkplein tot een autoluw plein 

Het kerkplein is bedoeld voor bezoekers van de kerk en het kerkhof. Tevens is het een 
plein dat toegang verschaft aan kerk, kerkhof, gemeenschapshuis, kerktuin en voetpad 
naar de te bouwen huizen en doorlopend naar de Schoolweg. Renovatie en inrichting 
bestaan uit verlichting, groen, afscheiding van de openbare weg en de andere functies. 

De sprong naar het dak van de half ondergrondse parkeergarage hoeft niet te worden 
gemaakt. De uitvoering kan grotendeels in eigen beheer met de bekende lokale partijen 
worden uitgevoerd. 

8. Bebouwing rond de Sint Urbanuskerk moet evenwichtig zijn en een eenheid vormen 

De plannen van Van Amt: 

Grootschalig: 25 paarsgewijze gebouwde kangoeroe-appartementen, dus effectief 50 
appartementen in drie en vier bouwlagen op een half ondergrondse parkeergarage voor 
90 auto’s. 

Voorgesteld alternatief: 

Kleinschalig: circa 10 levensloopbestendige bungalows/villa’s voor 55-plussers met 
parkeergelegenheid op eigen erf. Handhaving en uitbreiding tot Gemeenschapshuis van 
de kosterswoning 

De beschikbare ruimte wordt op een losse, open wijze verkaveld zodat het groen hier een 
belangrijke drager van de structuur blijft.  

De bestaande kosterswoning met anderhalve woonlaag wordt uitgebreid. Zie hierboven 
onder Realisatie van een gemeenschapshuis.  
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De te bouwen ca. 10 levensloopbestendige bungalows bestemd voor 55-plussers hebben 
dezelfde goot- en nokhoogte als de kosterswoning.  Parkeren op eigen erf bij elke 
bungalow en op het terrein ten behoeve van gasten.  

Geen ingewikkelde en massale constructies. Hou het simpel maar stijlvol en bouw niet 
meer dan nodig.   

Zie ook de ruimtelijke visie van de Gemeente Ouder-Amstel, zoals genoemd op pagina 6. 
De bebouwing sluit perfect aan bij de eisen van het beschermde dorpsgezicht. 
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4. Kort verslag van onze werkzaamheden 

Samenvatting van onze bevindingen naar aanleiding van de verkenning in de periode 
januari 2017 t/m september 2017. 

Wij hebben de afgelopen maanden met alle partijen gesproken: het parochiebestuur, de 
klankbordgroep van de parochie, alle politieke partijen, omwonenden, de actiegroep, de 
werkgroep cultureel erfgoed van het Cultuurplatform Ouder-Amstel. Op zich zijn alle 
gesprekspartners – op het parochiebestuur na - zeer gecharmeerd van het 
compromisidee. Het parochiebestuur blijft van mening dat haar eigen plannen gunstig 
zijn voor een optimale gebiedsontwikkeling. Men heeft het vertrouwen dat die plannen de 
goedkeuring zullen krijgen van het College van B&W en de Gemeenteraad. 

Parochiebestuur  

Wij hebben tweemaal gesproken met het parochiebestuur. Uit die gesprekken is ons 
duidelijk geworden dat het bestuur niet van plan is een ander plan in te dienen dan dat 
wat op 26 januari jl. aan de gemeenteraad is gepresenteerd.  

Maar men wil hoe dan ook eerst wachten op de uitkomsten van de besluitvorming over 
het huidige, door de projectontwikkelaar gemaakte plan. Daarbij heeft men de volgende 
overwegingen: 

o Het principe van grondgebonden woningen is voor 2011 geëvalueerd en 
afgewezen.  

o De parochie heeft een exclusieve overeenkomst met Van Amt B.V. om te komen 
tot ontwikkeling van de gronden rondom de St. Urbanuskerk welke past binnen de 
doelstellingen en randvoorwaarden van het parochiebestuur. 

o Ons Tweede Thuis en de kerk zijn hoger dan die in de bouwplannen wordt 
voorzien.  

o Vanaf de Achterdijk is weinig te zien van de nieuwe gebouwen.  

o De Schoolweg is over de laatste jaren wezenlijk veranderd met een bijna 
stedelijke allure. 

De reden van het plan is om voldoende financiële basis te verkrijgen voor het behoud 
van het monument. Maar het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om een bij het 
monument passende en kwalitatieve ontwikkeling. Dat zou bijdragen aan de 
aantrekkelijkheid van het gebied. Het parochiebestuur acht ons compromisidee financieel 
zwak onderbouwd. Zo hebben we geen kosten opgenomen voor het aanleggen een 
straat, een waterpartij, voor het afvoeren van vervuilde grond. 

Actiegroep 

Ook met de Aktiegroep hebben wij uitgebreid en meermalen gesproken. De Aktiegroep 
deelt onze visie. Dat blijkt uit een brief die de groep aan de gemeenteraad heeft gestuurd 
op 27 februari jl. Op 11 april heeft de Actiegroep een bijeenkomst georganiseerd bij De 
Oude Smidse waar wij ons compromis hebben toegelicht en met de aanwezigen 
bediscussieerd. De slotsom was dat iedereen zich kon vinden in het idee om bungalows 
te realiseren in plaats van hoogbouw. Op 20 april heeft de Actiegroep een petitie met 
1262 handtekeningen aangeboden aan de portefeuillehouder en de gemeenteraad van 
Ouder-Amstel. Herhaalde malen heeft de Actiegroep bezwaar gemaakt tegen de 
bouwplannen. Maar op het inhoudelijke vlak is toont het parochiebestuur geen enkele 
bereidheid tot concessies.  

Fracties Gemeenteraad 
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Wij hebben over ons compromisvoorstel gesproken met alle fracties van de 
gemeenteraad. Die gesprekken hebben inhoudelijk veel bijgedragen aan ons voorstel.  

Een aantal belangrijke aspecten daaruit: 

o Voor de toekomst van de parochiegemeenschap en de instandhouding van de 
monumenten wil de raad akkoord gaan met een acceptabel plan.  

o De raad heeft wel veel moeite met het voorliggende plan van Van Amt en is over 
de hele linie buitengewoon kritisch. Men constateert dat het plan van het parochiebestuur 
geen draagvlak heeft. 

o Men is kritisch op met name hoogbouw. Er wordt gebouwd direct naast het 
beschermd dorpsgezicht. Dat vraagt kleinschaligheid. Hoogbouw past niet. 

o Men constateert slechte communicatie van het parochiebestuur met de bevolking. 
Het parochiebestuur heeft niet met alle partijen gesproken. Ook de presentatie van de  
projectontwikkelaar was irritant en arrogant. 

o Ouder-Amstel wil bouwen voor inwoners van de gemeente. Kangoeroewoningen 
bouwen is een plan met een groot vraagteken. Hoe in stand te houden, als één van de 
twee bewoners/gezinnen de woning verlaat? 

o Veel moeite heeft men ook met de parkeergarage en de consequenties voor de 
omgeving. Knelpunt is vooral te veel verkeer over de Korte Brug en het verplicht 
parkeren. 

o Men voelt voor een alternatief plan, dat aansluit op wat we willen behouden. Het 
compromis heeft steun. 

Makelaars en architect 

De makelaar antwoordt op de vraag wat kan er gebouwd worden achter de kerk: 

“Een kleinschalig project van bungalows, 1,5 woonlaag, begane grond 100 m2, auto op    
eigen erf, bestemd voor bewoners van Ouder-Amstel.”  

Wij hebben meermalen contact gehad met lokale makelaars. De makelaars zien geen 
doelgroep voor kangoeroe-appartementen. Ook hebben zij bevestigd dat onze inschatting 
van de grondprijs reëel is. Zie de Brief makelaars d.d.14 juni 2017. 

De architect antwoordt op de vraag wat kan er gebouwd worden achter de kerk: 

“Kleinschalige woningbouw met een goothoogte van 3 en een nokhoogte van 6 meter. De 
grondprijs voor laagbouw is dezelfde als de grondprijs voor hoogbouw. De kerk wordt dus 
van hoogbouw geen cent wijzer. Hou het simpel. Een projectontwikkelaar heb je niet 
nodig.”  

Lid parochiebestuur verzucht: 

“Eigenlijk zou ik liever niks bouwen”  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5. Relevante beleidsinformatie i.v.m. bouwplannen 

o Gewijzigd Plan St. Urbanuscampus, najaar 2016/januari 2017, Van AMT b.v. 

o Nieuwsbrief Bouwplannen rond de Sint Urbanuskerk, Uitg. St. Urbanusparochie, april 
2017 

o Bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel juli 2013 inclusief Bijlage 1: Reacties en 
overleg o.a. de reactie van Pot Jonker Seunke namens Van Amt Projectontwikkeling 
B.V. en R.K. Parochie van Sint Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel en het 
Gemeentelijk commentaar. 

o Raad van State Uitspraak 201307873/1/R1 d.d. 13 augustus 2014 in het geding 
tussen R.K Parochie van Sint Urbanus en de raad van de gemeente Ouder-Amstel 
inzake de vaststelling van het bestemmingsplan Ouderkerk aan de Amstel.  

o Bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel, vastgesteld 17 
december 2009 inclusief Bijlage A: Toelichting van de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg op de Aanwijzing Beschermd Dorpsgezicht Ouderkerk aan de 
Amstel. 

o Ruimtelijke Visie & Aanvulling op Ruimtelijke Visie 11 december 2009 & 15 februari 
2010 in opdracht van Gemeente Ouder-Amstel door HDZ-architecten.   

o Erfgoedvisie Ouder-Amstel: HET ERFGOED VAN OUDER-AMSTEL nu en in de 
toekomst, augustus 2016. 

o Mooi Noord-Holland Welstandscommissie Ouder-Amstel Jaarverslag 2015. 

o Mooi Noord-Holland Adviezen Erfgoedcommissie woensdag 26 november 2016. Advies 
over de stedenbouwkundige opzet van het plan in relatie tot het beschermd 
dorpsgezicht en advies over wijzigingen aan het Gezellenhuis, een rijksmonument. 

o Ministerie van VROM, Inspectierichtlijn Lijkbezorging, 3e herziene druk. Adviezen voor 
begraafplaatsen. 

o Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel schrijven d.d. 27 juni 2016, 
behandeld door Serge van Donkelaar betreffende Stand van zaken bouwplannen 
Urbanuskerk. 

o Decisio, Marktverkenning economische functies Ouderkerk aan de Amstel in opdracht 
van Gemeente Ouder-Amstel t.b.v. Centrumplan het Kampje.  

6. Bijlagen  

o Brief Makelaars Ouder-Amstel d.d. 14 juni 2017 

o Brief Parochiebestuur aan het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 april 
2009 waarin handhaving van Gezellenhuis niet langer verantwoord wordt verklaard 
voor de parochie. 
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