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Aan 

Gemeenteraad 

 Van 

College B&W 

 Datum 

10 januari 2019 

Betreft 

Voorstel proces Centrumplan  

 

Geachte leden van de raad.  

Hierbij vindt u een procesvoorstel voor de voortgang van het centrumplan. Graag gaan 

we hierover in gesprek met u tijdens de bijeenkomst op 17 januari a.s. Doel is met u 

overeenstemming te bereiken over de procesaanpak.  

 

Stand van zaken proces Centrumplan januari 2019 

In de maanden november en december van 2018 is veel contact geweest met inwoners 

en belangengroepen. Er waren de informatiebijeenkomsten van 12 en 15 november 

2018, de bijeenkomst/hoorzitting van 29 november waarbij 21 insprekers hun inbreng 

hebben gegeven en aanvullend daarop de individuele gesprekken met insprekers die zijn 

gevoerd door de burgemeester. Uit die contacten komt de volgende rode draad naar 

voren: er is duidelijk behoefte aan een gezamenlijke visie voor de lange termijn bij 

inwoners, ondernemers en overige betrokkenen.  De betrokkenheid en verbondenheid 

met het dorpscentrum is groot. De noodzaak dat er iets moet gebeuren (vooral bij ’t 

Kampje) wordt door vrijwel iedereen gedeeld. En er is veel positieve energie en 

wilskracht om met elkaar aan de slag te gaan. Om draagvlak te krijgen en te houden 

voor de ontwikkelingen van Ouderkerk aan de Amstel, is het advies terug te gaan naar 

de start. We beginnen weer op nul. Wel maken we daarbij gebruik van de kennis van 

betrokkenen en de informatie uit de onderzoeken – en de reacties daarop -  tot nu toe.  

We willen graag snel aan de slag om de energie die er nu is optimaal te benutten. 

 

Samen naar een visie 

Raad en college willen samen met betrokkenen komen tot een visie voor het 

Centrumplan. In ons participatiebeleid “participatie is een 

keuze”, zijn 4 stappen van participatie geformuleerd.  

 

Trede 3, coproduceren, is hierbij gedefinieerd als: “Raad 

en college en de betrokken burgers komen gezamenlijk 

een agenda overeen. Hierbij wordt ook gezamenlijk naar 

oplossingen gezocht. Raad en college kunnen hier slechts 

beargumenteerd afwijken van de inbreng van de burgers.” 

 

Deze trede past bij de uitgangspunten zoals door de 

insprekers zijn geformuleerd, maar ook zoals wij het 

vervolg van het proces zien. Daarom stellen wij u voor om 

het vervolgproces aan te pakken conform de 

uitgangspunten van “coproduceren” uit ons beleid. 

 

Het college wil dan ook niet zelf komen met een 

procesaanpak, of een projectleider. Deze stappen dienen 

in samenspraak met alle betrokkenen te worden gezet. 
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Startfase 

Voorstel is dan ook om als gemeente een open avond te beleggen voor alle betrokkenen 

en geïnteresseerden. Doel van de avond is om met iedereen die zich betrokken voelt bij 

het centrum van Ouderkerk te overleggen over twee zaken: 

- Hoe zou de opdracht moeten luiden om tot een gedragen centrumplan te komen? 

- hoe gaan we komen tot een externe procesbegeleider met draagvlak die dat proces 
gaat begeleiden? 

Uitkomst van de avond moet zijn hoe te komen tot een antwoord op deze twee vragen. 

 

De procesbegeleider zal vervolgens met (een selectie van de) betrokkenen moeten 

komen tot een procesaanpak die ervoor zorgt dat er een plan komt dat zoveel mogelijk 

rekening houdt met alle belangen die er spelen. Gezamenlijk zal gekomen worden tot het 

opstellen van spelregels en het maken van procesafspraken. Er komt dan ook een 

planning, inclusief financiële onderbouwing. Op dat moment zal aan de raad worden 

gevraagd welke randvoorwaarden meegegeven worden. 

 

Ons inziens is in dit proces een rol weggelegd voor de eigenaar, de ondernemers, de 

omwonenden, de (huidige en toekomstige) gebruikers, de stakeholders die zich 

bezighouden met het cultureel erfgoed en toerisme en de gemeente. Er dient ook 

aandacht te zijn voor mensen die tot op heden hun mening nog niet gegeven hebben. 

 

Het oppakken van een proces op deze manier is nieuw voor ons als gemeente. Het 

betekent vooral ook loslaten en de informatie uit de betrokkenen zelf laten komen, met 

hun lokale know how. Vanzelfsprekend zijn er diverse belangen; deze dienen alle 

meegenomen te worden in het proces. De rol van de raad is om te bewaken of alle 

belangen op tafel komen. Echter, het zal primair aan de betrokkenen zijn om inhoudelijke 

keuzes over de toekomst van het centrum van Ouderkerk te maken. Dit vraagt zowel van 

college als raad vooralsnog een opstelling die bij voorbaat nog geen eisen stelt met 

betrekking tot het (inhoudelijke, procedurele en financiële) eindresultaat van dit proces. 

 

Financiering van het proces om te komen tot een procesplan valt binnen de huidige 

projectkosten. Voor het vervolgproject zal de raad gevraagd worden t.z.t. geld 

beschikbaar te stellen. Dan moet echter eerst het proces helder zijn. 

 

Taakverdeling binnen het college 

Gezien het voortraject dat tot nu toe met het centrumplan is belopen, de nieuwe weg die 

nu wordt ingeslagen, en de vele belangen die in dit proces een rol spelen, vindt het 

gehele college van B&W dat het project er bij gebaat is dat zij haar betrokkenheid 

intensiveert. Daarom is er besloten om naast wethouder Korrel als portefeuillehouder, 

een collega-wethouder mee te laten werken in deze nieuwe opzet. Er is voor gekozen om 

wethouder Boomgaars aan dit nieuwe proces te laten deelnemen. Diens deelname is 

tijdelijk, en zal in eerste instantie gericht zijn op het samen goed vormgeven aan de 

nieuwe manier van werken. 


