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Samenvatting

De RK Parochie Amstelland (hierna Parochie) is eigenaar van het Gezellenhuis. Het 
Gezellenhuis is sinds 1999 een Rijksmonument en verkeert in slechte staat. Al sinds 
2009 vonden gesprekken plaats over de noodzakelijke restauratie van het 
Gezellenhuis, maar dit leidde niet tot resultaat. Daarom is in juni 2019 door de 
gemeenteraad een voorkeursrecht gevestigd op het Gezellenhuis. Het 
voorkeursrecht gaf de gemeente een positie om bij de eigenaar planvorming te 
sturen en een goede staat van onderhoud met een nieuwe invulling te bereiken.

In 2020 is door de Parochie een koopovereenkomst gesloten met Stadsherstel. De 
gemeenteraad heeft in juni 2020 het plan van aanpak van Stadsherstel 
goedgekeurd en besloten af te zien van het voorkeursrecht indien de verkoop aan 
Stadsherstel doorgang zou vinden. Uiteindelijk is Stadsherstel echter afgehaakt en 
heeft de Parochie middels een tender een nieuwe koper geselecteerd. 

Op 26 juni 2021 is tussen de RK Parochie Amstelland (hierna Parochie) en de 
beoogd koper een overeenkomst gesloten tot verkoop van het Gezellenhuis 
(Rondehoep Oost 29 en 29A, kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie 
G, nummer 1405). Hiervoor is opnieuw de toestemming van de raad nodig, op basis 
van een Plan van Aanpak, net als bij Stadsherstel. 

Het Plan van aanpak van de beoogd koper bestaat uit herstel van het 
Rijksmonument met een invulling met horeca en B&B. Deze invulling maakt het 
mogelijk dat het Gezellenhuis behouden en gerenoveerd zal worden en een 
publieksfunctie krijgt. Hiermee worden de bij vestiging van het voorkeursrecht 
benoemde doelstellingen bereikt. Het Plan van Aanpak wordt positief beoordeeld, 
met de volgende nader uit te werken aandachtspunten, waarover nog afspraken 
worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst:
A. voldoen aan regelgeving ter bespreking van overlast;
B. participatie;
C. oplossingen voor het parkeren;
D. planning;
E. vergoeding van de gemeentelijke plankosten.
 
Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met de verkoop en levering van het 
Gezellenhuis door de Parochie aan de beoogd koper en af te zien van de uitoefening 
van het voorkeursrecht. Aan deze instemming worden de voorwaarden verbonden 
dat het Gezellenhuis wordt verkocht en geleverd ingevolge de koopovereenkomst en 
de leveringsakte met daarin onder meer diverse waarborgen voor de renovatie van 
het Gezellenhuis, dat de punten A t/m E nader worden uitgewerkt en dat afspraken 
over de verdere planvorming en realisatie worden opgenomen in een anterieure 
overeenkomst. 

Wat is de juridische grondslag?

Artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten.

Wat is de voorgeschiedenis?

Het Gezellenhuis is sinds 1999 een Rijksmonument en eigendom van de Parochie. Sinds 
2009 vonden gesprekken plaats over de restauratie van het Gezellenhuis en het 
toekomstige gebruik ervan en de ontwikkeling van de parochietuin.
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Intussen was het Gezellenhuis meer en meer in verval geraakt. In de motie “Restauratie 
Gezellenhuis” van 11 oktober 2018 heeft uw raad het college opgeroepen naar 
mogelijkheden te zoeken om het Gezellenhuis te restaureren en te behoeden voor verder 
verval. Daarnaast waren binnen het bestuur van de gemeente Ouder-Amstel gewijzigde 
inzichten ontstaan over de inpasbaarheid van de plannen die toentertijd voorlagen. Thans 
wordt een gemengde bestemming dan wel een horecabestemming aan het Gezellenhuis 
en omliggende gebied toebedacht.

Het voorgaande heeft ertoe geleid dat op 6 juni 2019 door uw raad een voorkeursrecht is 
gevestigd op het Gezellenhuis. Middels dit voorkeursrecht wordt de gemeente Ouder-
Amstel in staat gesteld haar positie bij de grondverwerving ten behoeve van het 
ruimtelijk beleid veilig te stellen. Het voorkeursrecht maakt het voor gemeenten dus 
mogelijk om met grondeigenaren en, indien relevant, projectontwikkelaars te 
onderhandelen. De Parochie heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit een voorkeursrecht 
op te leggen. 

In het besluit is in 2019 aangegeven dat de wens is het gebruik (gedeeltelijk) terug te 
brengen naar (een deel van) het oorspronkelijke gebruik, namelijk horeca. Mogelijk kon 
deze functie worden verbreed naar een gemengde bestemming. Een horecavoorziening 
zou in ieder geval de mogelijkheid tot exploitatie bieden en zou op deze locatie 
bovendien in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de toeristische aantrekkingskracht 
van Ouder-Amstel en van meerwaarde zijn voor de bewoners. 

In eerste instantie heeft Stadsherstel zich als partij gemeld om het Gezellenhuis te kopen 
en te restaureren. Met hen is een intentieovereenkomst gesloten en tevens een 
voorlopige koopovereenkomst. Nadat de raad van commissarissen van Stadsherstel 
besloot geen toestemming te verlenen voor de aankoop is gebruik gemaakt van de 
ontbindende voorwaarden die opgenomen waren in de voorlopige koopovereenkomst en 
de overeenkomst opgezegd.

Enige tijd later hebben de Parochie en het Bisdom Haarlem-Amsterdam het besluit 
genomen een besloten aanbesteding te organiseren met betrekking tot de verkoop van 
het Gezellenhuis. Met de gemeente is overleg gevoerd over de voorwaarden die daarbij 
aan de orde waren, mede als gevolg van het feit dat het voorkeursrecht van toepassing 
was. De gemeente heeft onder andere bedongen dat ook lokale partijen aan de 
aanbesteding konden deelnemen. Voor de genoemde aanbesteding zijn 15 partijen 
uitgenodigd, uiteindelijk hebben 5 partijen een bod uitgebracht.

Een beoogd koper uit Ouderkerk a/d Amstel heeft interesse getoond in de aankoop van 
het Gezellenhuis ten behoeve van de renovatie en verwezenlijking van de nieuwe functie 
van het Gezellenhuis. De beoogd koper is dientengevolge uitgenodigd voor de besloten 
aanbesteding en hij is als winnende partij gekozen. De afgelopen tijd hebben de eerste 
gesprekken plaatsgevonden tussen de beoogd koper en de gemeente over de verkoop, 
renovatie, aanpassing en vergunningverlening van het Gezellenhuis.

Wat is er aan de hand?

De Parochie heeft, als eigenaar van het pand, een koopovereenkomst gesloten met de 
beoogd koper. In de koopovereenkomst zijn een aantal zekerheden voor de gemeente 
opgenomen:

 De verkrijger dient het Gezellenhuis geheel te renoveren en geschikt te maken 
voor het toekomstig gebruik conform het door de gemeenteraad goedgekeurde 
plan van aanpak, op basis van de daarvoor benodigde vergunning(en); 

 Deze renovatie dient uiterlijk te worden gestart drie maanden na het 
onherroepelijk worden van de benodigde vergunning(en) en voorts uiterlijk 15 
maanden na de start te zijn voltooid;  
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 Deze renovatie dient voorts uiterlijk binnen drie jaar na levering te zijn voltooid.
 De verkrijger dient binnen vier maanden na het tekenen van de 

koopovereenkomst voor eigen rekening en risico een omgevingsvergunning aan te 
vragen voor het beoogde gebruik en de renovatie van het Gezellenhuis conform 
het door de gemeenteraad goedgekeurde plan van aanpak;

 Bij het niet volledig en/of niet tijdig voldoen aan één of meer van de 
bovenstaande bepalingen verbeurt de verkrijger gedurende de eerste drie 
maanden een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 100,- per dag aan de 
gemeente. Na de eerste drie maanden verbeurt de verkrijger een onmiddellijk 
opeisbare boete van EUR 500,- per dan aan de gemeente; na de eerste zes 
maanden verbeurt de verkrijger een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 
1.000,- per dag aan de gemeente.

 De verkrijger heeft de maximale inspanningsverplichting de renovatie van het 
Gezellenhuis te voltooien binnen 12 maanden na de levering.

 De verkrijger heeft de maximale inspanningsverplichting het Gezellenhuis na 
renovatie daadwerkelijk en behoorlijk te (laten) gebruiken conform de beoogde 
bestemming en in goede staat van onderhoud te houden; 

 Er is een regeling opgenomen voor de overdracht van rechten die ervoor zorgt dat 
gemaakte afspraken in stand zullen blijven. Dit wordt overigens niet verwacht en 
is slechts opgenomen ter juridische zekerstelling van onze belangen als 
gemeente. 

Omdat op het Gezellenhuis een voorkeursrecht rust, is deze verkoop alleen mogelijk 
indien uw raad hiervoor toestemming verleent. Voorwaarde bij de verkoop is dat de 
gemeente slechts zal meewerken aan deze verkoop, als uw raad vooraf heeft ingestemd 
met een door de beoogd koper opgesteld plan van aanpak. In dit plan van aanpak wordt 
beschreven hoe het Gezellenhuis zal worden gerestaureerd, binnen welke termijn dat 
gaat gebeuren en hoe de koper het Gezellenhuis in de toekomst wenst te gaan 
gebruiken. 

Plan van Aanpak
De beoogd koper heeft ervoor gekozen de voorgenomen invulling van Stadsherstel over 
te nemen. In samenwerking met KEK! zijn ze voornemens horeca te realiseren waar op 
kleine schaal ook lokaal bier wordt gebrouwen en verkocht, en een B&B. Het sluit 
daarmee aan bij de inzet om het Gezellenhuis toegankelijk te houden. Een 
horecavoorziening is een voorziening die past bij de historie van het pand en van 
meerwaarde voor onze bewoners. De B&B draagt bij aan toeristische aantrekkingskracht 
van Ouder-Amstel.

Het plan wordt in de bijlagen verder toegelicht. De gemeente heeft in de gesprekken een 
aantal aandachtspunten meegegeven aan de koper: participatie, parkeren, regulering 
gebruik en planning. Afgesproken is met de koper dat deze onderwerpen prioritaire 
aandacht krijgen, dat een nadere uitwerking moet komen van de zijde van koper en dat 
er nadere specifieke afspraken over gemaakt moeten worden. Deze afspraken zullen 
vastgelegd worden in een anterieure overeenkomst die nog met de beoogd koper 
gesloten zal worden, die ook zal dienen ter vastlegging van de vergoeding van de 
gemeentelijke plankosten.

Uw raad wordt - in het kader van de uitoefening van het voorkeursrecht – gevraagd in te 
stemmen met de rechtstreekse verkoop van het Gezellenhuis aan de beoogd koper en 
het voorkeursrecht voor die verkoop op te heffen zodat levering aan de beoogd koper 
mogelijk wordt. Tevens zal hiermee het voorkeursrecht komen te vervallen op het 
moment dat de levering heeft plaatsgevonden. 

Wat gaan we doen?
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Er is een koopovereenkomst gesloten tussen de Parochie en de beoogd koper. Aangezien 
uw raad een voorkeursrecht heeft gevestigd op het Gezellenhuis, is hiervoor 
toestemming nodig van uw raad in het kader van de uitoefening van het voorkeursrecht. 
Tevens wordt uw raad gevraagd in te stemmen met het plan van aanpak voor de 
renovatie en het toekomstig gebruik van het Gezellenhuis.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

Indien geen toestemming wordt gegeven door uw raad tot het sluiten van een 
koopovereenkomst tussen de Parochie en beoogd koper, kan de voorgenomen verkoop 
aan de beoogd koper geen doorgang vinden. Indien de Parochie het Gezellenhuis dan 
alsnog wil verkopen, zal zij het Gezellenhuis op grond van artikel 10 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten aan de gemeente moeten aanbieden. De gemeente zal dan 
zelf over moeten gaan tot aankoop van het Gezellenhuis. Dit levert financiële risico’s op 
voor onze gemeente.

Als de gemeente van aankoop afziet, is de Parochie vrij het Gezellenhuis te verkopen aan 
wie zij wil. Het is dan niet mogelijk om in de verkoop, zoals nu wel geborgd is, de 
renovatie en/of een publieksfunctie af te dwingen. Tevens zal dan ook geen plan van 
aanpak over de invulling hoeven te worden voorgelegd aan de raad. 

Wat hebben we hiervoor nodig?

Er is toestemming nodig van uw raad voor de levering van het Gezellenhuis aan de 
beoogd koper, omdat de raad een voorkeursrecht heeft gevestigd. Tevens wordt uw raad 
gevraagd in te stemmen met het door de beoogd koper opgestelde plan van aanpak 
inclusief de hierbij geformuleerde voorwaarden voor nadere uitwerking.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

Het Gezellenhuis is op dit moment in eigendom bij de Parochie. De Parochie zal overgaan 
tot verkoop van het Gezellenhuis aan de beoogd koper. Gezien de gemeenteraad een 
voorkeursrecht heeft gevestigd op het Gezellenhuis is ook de gemeente bij de verkoop 
betrokken.

Wat is het vervolg?

Indien door de gemeenteraad wordt ingestemd met het plan van aanpak en afziet van 
het voorkeursrecht zal het Gezellenhuis definitief verkocht en geleverd worden aan de 
beoogd koper. Het voorkeursrecht komt te vervallen. 

Het plan wordt nader uitgewerkt en afspraken worden vastgelegd in een anterieure 
overeenkomst waarna een omgevingsvergunning formeel in procedure kan worden 
gebracht. De beoogd koper n is ingevolge de voorwaarden uit de koopovereenkomst en 
de leveringsakte (die als derdenbeding ten behoeve van de gemeente worden 
opgenomen) gehouden binnen vier maanden na het tekenen van de koopovereenkomst 
een omgevingsvergunning aan te vragen voor het beoogde gebruik en de restauratie van 
het Gezellenhuis conform het door de gemeenteraad goedgekeurde plan van aanpak. De 
renovatie dient uiterlijk te worden gestart 3 maanden na het onherroepelijk worden van 
de benodigde vergunning(en) en uiterlijk 15 maanden na de start te zijn voltooid.


