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Samenvatting 
Voorgesteld wordt om voor het nieuwe participatieproces voor het Centrumplan Ouderkerk 

aan de Amstel een budget beschikbaar te stellen van € 70.000 en ten laste te brengen van 

het begrotingsresultaat van 2019.   

 

Wat is de juridische grondslag? 
Het budgetrecht dat ingevolge de Gemeentewet bij de raad ligt. 

 
Wat is de voorgeschiedenis? 
In november 2018 hebben twee bijeenkomsten voor inwoners en ondernemers 

plaatsgevonden waar de toenmalige plannen voor het Centrumplan getoond werden. De 

weerstand hierop bleek groot en het draagvlak vanuit de inwoners en ondernemers voor 

het proces voor het Centrumplan ontbrak.   

Op 17 januari jl. is het nieuwe procesvoorstel voor het Centrumplan besproken met uw 

raad. Uw raad heeft vervolgens ingestemd met het opstarten van een nieuw 

participatieproces op basis van coproductie. In vervolg hierop is op maandag 25 maart jl. 

met aanwezigheid van alle betrokken belanghebbenden een onafhankelijke 

procesbegeleider gekozen die het participatieproces voor het Centrumplan gaat 

begeleiden. Het streven is dit najaar een ‘gedragen ambitiedocument’ op te leveren 

waarin de gedeelde ambities voor het Centrumplan getoond worden. Dit 

ambitiedocument zal ter vaststelling worden voorgelegd aan uw raad.  

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Uw raad heeft op 10 januari jl. een raadsmemo ontvangen met het nieuwe 

procesvoorstel voor het Centrumplan. Hierin werd toegelicht dat de financiering om te 

komen tot een procesplan binnen de huidige proceskosten valt. In het raadsmemo is 

aangegeven dat zodra het vervolgproces helder is, de raad gevraagd wordt budget 

beschikbaar te stellen. Op 25 maart jl. is de nieuwe procesbegeleider gekozen en 

daarmee is duidelijkheid ontstaan hoe het proces voor het Centrumplan de komende 

periode wordt vormgegeven.     

 

Wat gaan we doen? 
Om meer draagvlak vanuit de belanghebbenden voor het Centrumplan te verkrijgen, is 

gekozen voor het participatieniveau coproductie. Dit betekent dat raad en college samen 

met inwoners, ondernemers, betrokkenen bij cultureel erfgoed en evenementen een 

agenda overeenkomen en gezamenlijk naar oplossingen zoeken. Dit proces wordt 

begeleid door het gekozen bureau (Inicio). Bij coproductie is de raad uiteindelijk het 

bevoegd gezag om besluiten te nemen, waarbij raad en college slechts beargumenteerd 

kunnen afwijken van de inbreng van de burgers en betrokkenen.  

Met de nieuwe en onafhankelijke procesbegeleider is het participatietraject in 

samenspraak met betrokkenen ingericht. Het streven is dit najaar een ambitiedocument 

op te leveren waarin de gedeelde ambities vanuit de verschillende stakeholders 

inzichtelijk wordt.  
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Afhankelijk van het resultaat zal gekozen worden voor een stedenbouwkundige 

uitwerking van deze gedeelde ambities. De globale planning voor 2019 met een doorkijk 

naar 2020 is als volgt:  

 

Globale planning nieuwe proces  

Q2/Q3 2019 Participatieproces Centrumplan 

Q4 2019 Ambitiedocument vastleggen in de raad   

Q1 2020 Uitvraag (stedenbouwkundig) bureau 

vervolgtraject 

 

Wat is het maatschappelijke effect? 
Het maatschappelijk effect is een ambitiedocument voor het Centrumplan van Ouderkerk 

aan de Amstel waarvoor maatschappelijk en politiek draagvlak bestaat. Vervolgens zullen 

deze ambities vertaald worden in een stedenbouwkundige en ruimtelijke visie.  

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het participatieproces om te komen tot een ambitiedocument is reeds gestart. In het 

belang van het dorp Ouderkerk aan de Amstel dient het ambitiedocument opgeleverd te 

worden en door de raad vastgelegd te worden.  

Het Centrumplan is een belangrijk gebied dat voor inwoners, ondernemers, 

vastgoedeigenaren en andere betrokkenen een belangrijke plek heeft. Er is gekozen om 

in samenspraak met deze belanghebbenden te komen tot een gedragen 

ambitiedocument. Het vervolg is afhankelijk van dit resultaat. Dit nieuwe proces van 

coproductie is in afstemming reeds opgestart vanwege het belang van het project voor 

de inwoners van de gemeente Ouder-Amstel.   

 

Alternatief is dat er geen budget beschikbaar wordt gesteld. Dit kan leiden tot een gebrek 

aan vertrouwen vanuit betrokkenen en belanghebbenden over de gezamenlijke ambities 

voor het Centrumplan. Tevens zal het niet mogelijk zijn om de input vanuit het 

participatietraject te vertalen naar een stedenbouwkundige visie en vervolgens nieuw 

bestemmingsplan. Dit zal mogelijk een eindbeeld opleveren met gebrek aan ruimtelijke 

kwaliteit en draagvlak.  

 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
Nieuwe proces 

De kosten voor de onafhankelijke procesbegeleiding bedraagt op basis van de offerte      

€ 25.000 excl. btw. Daarnaast is de kostenpost voor zaalhuur, onderzoek en onvoorzien 

geraamd op totaal € 45.000. Deze kosten kunnen niet worden verhaald op eventuele 

ontwikkelaars binnen het Centrumplan. Dekking ten laste van de reserve ruimtelijke 

projecten is daarom geen optie. Voorgesteld wordt de genoemde kosten van € 70.000 

voor het participatieproces ten laste te brengen van het begrotingsresultaat van 2019.  

 

Zoals afgesproken tussen raad en college wordt uw raad bij een raadsbesluit over 

aanvullende financiën, geïnformeerd over de huidige stand van het begrotingsresultaat. 

Op basis van de raadsbesluiten van het begin van 2019 tot heden (april) geldt voor het 

begrotingsresultaat een negatief saldo van € 20.250. Hierin zijn geen inkomsten, enkel 

de investeringen vanuit raadsbesluiten opgenomen. In juli wordt uw raad met de 1e 

burap geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de begroting.  

 

Naast genoemde kosten voor het nieuwe proces is ook ambtelijke capaciteit noodzakelijk. 

De omvang van deze inzet is nog niet duidelijk. Dit wordt meegenomen bij de algehele 

afstemming van ruimtelijke projecten in de gemeente Ouder-Amstel. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Het gekozen onafhankelijke bureau begeleidt het participatieproces voor het 

Centrumplan en betrekt hierin alle belanghebbenden. Dit past bij het gekozen 
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participatieniveau van coproductie. Conform huidige planning wordt in het vierde 

kwartaal dit jaar het resultaat van dit proces, het gedragen ambitiedocument, voorgelegd 

aan de raad. De communicatie over het Centrumplan naar de belanghebbenden verloopt, 

mede in overleg met het bureau, via de gemeente.  

 
Wat is het vervolg? 

Wanneer de gemeenteraad het gevraagde budget ter beschikking stelt, kan doorgang 

vinden met het proces voor het Centrumplan. Het is de verwachting dat wij in het vierde 

kwartaal 2019 het ambitiedocument kunnen voorleggen aan uw raad. In dat 

raadsvoorstel wordt tevens inzicht gegeven in het vervolg van zowel het proces als de 

financiën.  

 

Hoe monitoren en evalueren we? 
Uw raad wordt tussentijds geïnformeerd over het participatieproces en zal tevens 

onderdeel uitmaken van dit proces voor het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. De 

regie ligt hierbij in handen van het onafhankelijke bureau (Inicio) voor procesbegeleiding. 

Wanneer het ambitiedocument aan uw raad wordt voorgelegd wordt ook het doorgelopen 

nieuwe proces geëvalueerd.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

    

L.J. Heijlman   J. Langenacker  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


