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Verslag bijeenkomst 17 oktober 2018 
Manegeterrein 
 

Woensdag 17 oktober organiseerde de Ontwikkelcombinatie Gijsbrecht van Aemstel in 

samenspraak met de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Hieronder 

vindt u een korte samenvatting van de avond.  

Aanwezigen  
 

Naam Bedrijf/organisatie rol 

Marion van der Voort bureau voor 

gebiedscommunicatie 

gespreksleider 

Barbara de Reijke gemeente verantwoordelijk 

wethouder 

Gereon Bargeman Kien Ontwerp Stedenbouwkundige, in 

opdracht van de gemeente 

aan het werk in het gebied 

Martin van Gent Akor vertegenwoordiger 

eigenaar 

André Smeijers Akor vertegenwoordiger 

eigenaar 

Jeroen Heij Adviesbureau Haver Droeze landschapsarchitect 

Menno Brandenburg ontwikkelcombinatie 

Gijsbrecht van Aemstel 

vertegenwoordiger 

eigenaar 

Marvin van Rijn IB makelaars vertegenwoordiger 

eigenaar 

Ongeveer 40 Omwonenden    

   

 

Algemeen 
 

Ongeveer 40 belangstellenden hebben de bijeenkomst bezocht. In een redelijk kalme en 

beleefde sfeer is door bewoners en initiatiefnemers van gedachten gewisseld. Vragen en 

opmerkingen vanuit bewoners zijn zoveel mogelijk ter plekke beantwoord, zowel tijdens 

de plenaire presentatie als tijdens het informele napraten. Een aantal zaken vraagt om 

onderzoek en verdere uitwerking. Deze punten komen terug bij de volgende bijeenkomst 

op woensdag 21 november a.s. Hieronder vindt u puntsgewijs de belangrijkste vragen en 

opmerkingen met de reactie vanuit de initiatiefnemers of de gemeente.  

 

Belangrijkste reacties vanuit omwonenden en beantwoording 
 

1. Waarom wil de gemeente hier woningbouw?  

2. Waarom is eerst gezocht naar overeenstemming met de provincie voordat de 

plannen naar de buurt gingen?  

3. 36 woningen is teveel op deze locatie  

4. Waaraan toetst de gemeente nu eigenlijk?   

5. zorgen over ontsluiting voor verkeer en gevolgen voor de buurt 

6. Waarom kan het manegeterrein geen recreatieve invulling krijgen? 
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7. De ontwikkelaar/ eigenaar wil hier geld verdienen en heeft bewust onderhoud 

nagelaten zodat de provincie nu wel mee  moet gaan in dit bouwplan. Waarom is 

er niet veel eerder wat gedaan aan de verrommeling/verpaupering.  

8. alles ligt al vast waarover kunnen wij als bewoners nog meedenken?  

 

Ad 1: De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid bij de regionale opgave om meer 

woningen te bouwen en zo wat te doen aan het enorme tekort in de regio. De 

verwachting is dat de bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel vooral komt van de 

ontwikkeling van De Nieuwe Kern (DNK). Hier komen ongeveer 4.500 woningen. Maar 

daarnaast kijkt de gemeente naar kleine locaties op haar grondgebied die ook 

mogelijkheden bieden, zoals het manegeterrein. De gemeente ziet het schetsplan als een 

kans om in woonbehoefte te voorzien en van het vervallen terrein een levendige locatie 

te maken. Dat moet uiteraard in goed overleg met omwonenden. Dat is ook de reden dat 

het schetsplan nu aan de buurt wordt voorgelegd. Het schetsplan is een reële basis voor 

gesprekken, maar nog zeker niet het definitieve plan.  

 

Ad 2: Initiatiefnemers en gemeente hebben begrip voor de scepsis bij de buurt over 

deze aanpak. De buurt krijgt nu immers redelijk uitgewerkte plannen voor zich. 

Stedenbouwkundige Gereon Bargeman heeft toegelicht dat dit een noodzakelijke keuze is 

geweest: volgens de regelingen van de provincie is woningbouw op de locatie 

manegeterrein in principe niet toegestaan. Daarom is de keuze gemaakt eerst een schets 

te maken, die aan de provincie voor te leggen en dan met het schetsplan naar bewoners 

te gaan. Het is een schetsplan maar door de positieve reactie van de provincie is het wel 

een realistische basis waarover we met de bewoners in gesprek kunnen.   

 

Ad 3: architect Jeroen Heij heeft in een presentatie (zie bijlage) toegelicht hoe hij de 

schets met 36 woningen heeft gemaakt. De oppervlakte laat dit aantal woningen toe. 

Naast het deel waar de woningen gepland staan, blijven twee delen van het kavel 

sowieso grasland. De zorgen van de omwonenden concentreren zich vooral op toename 

van het verkeer en de ontsluiting van woningen. Wethouder de Reijke geeft aan dat ook 

bijvoorbeeld het aantal woningen nog onderwerp van gesprek is.  

 

Ad 4: Tijdens de bijeenkomst bleek onduidelijkheid bij de bewoners over het 

toetsingskader. Wethouder de Reijke heeft toegelicht dat toetsing gebeurt aan de hand 

van meerdere kaders. De woonvisie van de gemeente en de regionale opgave (150.000 

woningen tot 2025) speelt een belangrijke rol. Bij toetsing van plannen is het begrip 

‘goede ruimtelijke ordening’ leidend. De belangen van betrokkenen moeten worden 

afgewogen. Daarbij geldt dat die van de bewoners niet 'onevenredig' geraakt mogen 

worden. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld nabijheid (privacy) en uitzicht.  

Om die toetsing aan goede ruimtelijke ordening richting te geven worden visies 

opgesteld. Zo’n visie geeft daarmee een idee over wat er mogelijk is, maar functioneert 

niet als toetsingsdocument. Ook voor de drie percelen Compierterrein, Manege en 

Verheul is in 2014 een visie opgesteld, die in 2017 is geactualiseerd. Het belangrijkste 

gegeven dat uit deze visies komt is dat er woningbouw mogelijk is op de drie locaties. 

Destijds werd uitgegaan van een parallelle ontwikkeling van deze drie locaties, maar de 

individuele ontwikkelingen rond zowel het Compierterrein als de Manege zijn de 

afgelopen periode dusdanig snel gegaan dat het ideeënkader vanuit de visie hierbij nog 

slechts een ondergeschikte rol kan vervullen.   

 

Ad 5: helder is dat extra woningen ook extra verkeer meebrengen. Hoe de afwikkeling 

van het extra verkeer veilig en met respect voor bijvoorbeeld het ‘rustige dijkje’ van de 

Holendrechterweg gedaan moet worden, levert zorg op bij de bewoners. Initiatiefnemers 

en gemeente geven aan dat zij die zorg terecht vinden. Afwikkeling van het verkeer is 

een belangrijk onderwerp maar in het schetsplan niet uitgewerkt. De inbreng van 

bewoners is hier van groot belang. Initiatiefnemers zeggen toe dat zij bij de volgende 

bijeenkomst (woensdag 21 november) verschillende verkeersmodellen en 

oplossingsrichtingen voorleggen om met omwonenden te bespreken.  
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Ad 6: de gemeente is positief over woningbouw op deze locatie. Dat is gebaseerd op de 

enorme behoefte aan woningen in de regio. Tot 2025 moeten er in de regio 150.000 

woningen bijkomen. Daarin dragen wij ook als kleine gemeente een 

verantwoordelijkheid. In het plan is ook ruimte voor de vereiste 30% sociale woningbouw 

(woonvisie 2016). Een belangrijk punt voor de gemeente. De andere reden is dat de 

bodem vervuild is en gesaneerd moet worden. Dit is een behoorlijke kostenpost. Daar 

moet een reële opbrengst vanuit de nieuwe invulling tegenover staan. Wat hier reëel is, 

is doorgerekend door de initiatiefnemer. Deze berekening heeft de gemeente vervolgens 

laten controleren door een deskundig bureau.   

 

Ad 7: Menno Brandenburg geeft namens de eigenaar aan dat gezocht is naar 

mogelijkheden en dat zij al langer bezig zijn met een andere invulling voor het terrein. 

Nu de provincie positief is over het schetsplan, kunnen daar handen en voeten aan 

gegeven worden. Er is inmiddels al bodemonderzoek gedaan en een saneringsvoorstel 

gemaakt.  

Wethouder de Reijke heeft aangegeven dat er geen aanleiding is geweest voor 

handhaving. Het gaat hier om particulier terrein. Dan grijpt de gemeente alleen in als er 

gevaar ontstaat voor anderen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd naar aanleiding van het 

constateren van asbest op het terrein begin 2017. Maar verder is de staat van een pand 

vooral de zaak van de eigenaar.  

 

Ad 8: Initiatiefnemers hebben aangegeven dat er nu een redelijk uitgewerkt schetsplan 

ligt. Dat was nodig, zoals uitgelegd bij 1, om de ruimte te krijgen van de provincie voor 

andere invulling van de locatie. De keuze voor deze aanpak is onder 1 toegelicht. Juist nu 

er duidelijkheid is vanuit de provincie vinden initiatiefnemers het een goed moment om in 

gesprek te gaan met omwonenden over de concretisering van het schetsplan. De kaders 

zijn duidelijk maar bijvoorbeeld verkeersafwikkeling en -veiligheid en inrichting van groen 

zijn onderwerpen waarop juist inbreng van omwonenden gevraagd wordt en nodig is. 
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