
AMENDEMENT Gezellenhuis

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen op donderdag 28 
oktober 2021, 

Kennisgenomen hebbende van:

• Het Raadsvoorstel en het concept Raadsbesluit 2021/60 inzake verkoop 
Gezellenhuis en laten vallen voorkeursrecht;

Constaterende dat:

• in het Raadsvoorstel staat dat de RK Parochie Amstelland met een beoogd 
koper een overeenkomst heeft gesloten tot verkoop van het Gezellenhuis;

• op het Gezellenhuis een voorkeursrecht rust is en dat daardoor de verkoop 
alleen mogelijk is met toestemming van de raad;

• de beoogd koper een plan van aanpak heeft opgesteld voor de renovatie en 
herbestemming van het Gezellenhuis; 

• de beoogd koper overeenkomstig de koopovereenkomst binnen vier maanden 
na tekenen koopovereenkomst een omgevingsvergunning dient aan te vragen 
voor beoogd gebruik en renovatie van het Gezellenhuis;

• de procedure voor de omgevingsvergunning nog volledig dient plaats te 
vinden, waaronder participatie en onderzoek naar de inpasbaarheid van 
horeca-activiteiten in het Gezellenhuis;

• de raad wordt gevraagd (A) af te zien van het voorkeursrecht en toestemming 
te geven voor rechtstreekse verkoop en levering van het Gezellenhuis aan 
beoogd koper, (B) het Plan van Aanpak positief te beoordelen ervan 
uitgaande dat deze verder wordt uitgewerkt (C) in te stemmen met het Plan 
van Aanpak onder de in het besluit genoemde beperkingen.



Van mening zijnde dat:

• het Gezellenhuis steeds meer in verval raakt en dat renovatie en restauratie 
dringend noodzakelijk is;

• de beoogde verkoop en restauratie van het Gezellenhuis een positieve 
ontwikkeling is;

• de procedure voor de gewenste herbestemming naar horeca zorgvuldig dient 
plaats te vinden met aandacht voor tenminste de volgende onderwerpen: 
beperking van overlast, goede participatie en oplossing voor parkeren;

• het concept raadsbesluit aangescherpt moet worden om duidelijk te maken 
dat besluitvorming door de raad over de herbestemming van het Gezellenhuis 
naar horeca pas zal plaatsvinden nadat de procedure inzake de beoogde 
aanvraag van de omgevingsvergunning naar het oordeel van de raad 
(zorgvuldig) is doorlopen. 

Besluit:

• Het raadsbesluit als volgt aan te passen:
o Het besluit onderdeel (A) aan te passen waardoor het onderdeel als 

volgt luidt:

•  In het kader van het voorkeursrecht toestemming te geven voor de 
rechtstreekse verkoop en levering van het Gezellenhuis (zijnde perceel 
kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel sectie G nummer 1405 en het 
perceel kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel sectie G nummer 965) 
door de Parochie aan beoogd koper, waaraan de voorwaarde wordt 
verbonden dat deze verkoop en levering dient plaats te vinden conform de 
door deze partijen ondertekende koopakte d.d. 16 juni 2021 alsmede de 
concept leveringsakte behorende bij de koopakte d.d. 16 juni 2021. Het door 
de raad op 6 juni 2019 gevestigde voorkeursrecht [nr. 2019/30] komt door dit 
besluit en de daarop volgende levering daarmee te vervallen.

o Het besluit onderdeel (B) en (C) te vervangen door:

B. In te stemmen met het Plan van Aanpak van de beoogd koper terzake 
het Gezellenhuis (Rondehoep Oost 29 en 29 A, kadastraal bekend als 
gemeente Ouder-Amstel, sectie G, nummer 1405 en nummer 965), zoals 
voorgelegd aan de Raad, met dien verstande: 

a. dat in het vervolgtraject in ieder geval de volgende onderwerpen nader 
dienen te worden uitgewerkt (en in een anterieure overeenkomst met de 
gemeente worden vastgelegd): 1. voldoen aan regelgeving ter beperking 
van overlast ; 2. Participatietraject; 3. oplossingen voor het parkeren ; 4. 
Planning ; 5. vergoeding van de gemeentelijke plankosten;

b. dat de instemming van de raad met het Plan van Aanpak in dit besluit zich 
beperkt tot: 



i) restauratie van het Gezellenhuis door beoogd koper 
overeenkomstig het Plan van Aanpak en door de gemeente 
gestelde en/of te stellen voorwaarden en de geldende wet- en 
regelgevingen 

ii) het door de beoogd koper zorgdragen voor de exploitatie van het 
Gezellenhuis in overeenstemming met de op enig moment 
geldende omgevingsvergunning en bestemming, overige wet- en 
regelgeving en de door de gemeente gestelde en/of te stellen 
voorwaarden, 

c. dat besluitvorming door de raad over een eventuele bestemmingswijziging 
ten behoeve van het gebruik van het Gezellenhuis (b.v. naar horeca) pas 
zal plaatsvinden nadat de beoogd koper de daarvoor benodigde 
omgevingsvergunning heeft aangevraagd en de gebruikelijke procedure 
voor de aanvraag met inachtneming van de onder (a) genoemde 
onderwerpen heeft plaatsgevonden, waaruit mede dient te blijken dat de 
door de beoogd koper gewenste gebruik inpasbaar is in de bestaande 
omgeving van het Gezellenhuis.

En gaat over tot de orde van de dag.
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