
Technische vragen commissie ruimte van 12 oktober 2021
Agendapunt/onderwerp:  
  

Fractie:   Antwoord:  

Verkoop Gezellenhuis/ laten vervallen  voorkeursrecht  (2021/60) 
Vraag 1:  Algemeen; het plan dat nu voorligt 
is dat niet hetzelfde plan van de Gebroeders 
Kek toen zij in gesprek waren met 
Stadsherstel?

 OAA Het plan van de heer Groen, met medewerking 
van Kek, is vrijwel hetzelfde als het plan van 
Stadsherstel.

Vraag 2:  Pagina 2;de horeca is wel erg breed 
terwijl de intentie niet zo breed lijkt. Welke 
bestemming ligt er nu op en dekt dat de 
lading niet ?

  OAA Op dit moment is de bestemming 
‘maatschappelijk’ en horeca wordt daar niet 
onder gerekend. De gemeente is nog in 
overleg over de ‘breedte’ van de mogelijke 
horeca voor het pand in haar omgeving. Dit is 
onderdeel van de verdere planontwikkeling en 
toekomstige aanvragen van koper.

Vraag 3:  In hoeverre is een 
bestemmingsplan wijziging noodzakelijk ?

  OAA Omdat horeca niet mogelijk is onder de 
huidige bestemming van het pand, is een 
wijziging van het bestemmingsplan 
noodzakelijk. Daarnaast is een van de 
voorwaarden voor het toepassen van de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten dat een nieuwe 
bestemming wordt vastgesteld. In het geval 
van het Gezellenhuis vindt de 
bestemmingswijziging plaats nadat het 
voorkeursrecht is komen te vervallen.

Vraag 4:  Wat ligt er vast omtrent een 
brouwerij in een woonwijk?

  OAA In de komende fase van het project zal, in 
overleg met de Omgevingsdienst, worden 
bekeken wat de mogelijkheden en 
beperkingen zijn van een brouwerij in een 
woonwijk. Gesteld kan worden dat het niet 
onmogelijk is (Amsterdam en Amstelveen 
kennen dit reeds), maar dat de schaal van de 
brouwactiviteiten waarschijnlijk beperkt zal 
zijn.

Vraag 5:  Pagina 3;Wat gebeurt er met de 
renovatie als onverhoopt bezwaren worden 
ingediend?

  OAA Tegen elke door een gemeente verleende 
vergunning kan bezwaar worden ingediend en 
beroep bij de rechtbank worden ingesteld. Het 
is op dit moment niet te voorspellen wat het 
oordeel van de bezwaarcommissie en/of de 
rechtbank zal zijn, en daarmee ook niet wat de 
gevolgen kunnen zijn. Vertraging als gevolg 
daarvan kan zich voordoen.

Vraag 6:  In hoeverre kan het 
Parochiebestuur hier aangehouden worden 
zolang de overdracht niet is voltooid?

  OAA De feitelijke eigenaar is en blijft 
verantwoordelijk voor het pand en de staat 
daarvan zolang dit in eigendom is. Zolang de 
parochie formeel eigenaar is, kan het 
parochiebestuur hierop aangesproken 
worden.

Vraag 7:  Pagina 5; Hoe komt het dat er nu 
ineens sprake is van financieel risico?

  OAA Er is geen sprake van een financieel risico voor 
de gemeente omdat, na instemming door de 



gemeenteraad, door de parochie rechtstreeks 
verkocht zal worden aan de heer Groen. 

Het financieel risico is pas aan de orde als de 
gemeente geen toestemming geeft aan de 
heer Groen en zelf het Gezellenhuis aankoopt.

Vraag 8:  Brief College B&W;
- waarom ontbreken de bijlage bij de 
vergaderstukken?

  OAA  De bij de brief behorende bijlagen, delen we 
met de raad, zodra de koper en/of verkoper 
hiervoor toestemming hebben gegeven.

Vraag 9:  Kunnen wij die alsnog krijgen 
?(want bij Stadsherstel zaten die er wel bij)

  OAA    Zie antwoord vraag 8

Vraag 10:  6 a ;Raadsvoorstel;
- In hoeverre is er ten gunste van de te 
bouwen woningen sprake van het aspect 
geurcirkel ?

  OAA  Er zal geen sprake zijn van woningen in het 
pand zelf en daardoor kan dit daar geen rol 
spelen.

Vraag11: document: Het Gezellenhuis, de 
huiskamer van het Amstelland.pdf

pagina 5Op deze pagina worden de 
documenten “Participatie het document 
Participatieproces Gezellenhuis en 
“Mobiliteitsplan”  genoemd. Zijn deze 
documenten voor ons beschikbaar? Wij 
zouden hier graag kennis van nemen.

CDA De bedoelde documenten betreffen 
onderwerpen die nog verder uitgewerkt 
moeten worden en ook nog afgestemd 
moeten worden met betrokkenen. Om die 
reden kunnen die nu nog niet gedeeld worden. 
Mobiliteit en participatie zijn verder onderdeel 
van de planontwikkeling van de koper.  

Vraag12: De koper gaat nauw samenwerken 
met Kek, daarvoor is ook een plan 
toegevoegd. Is er ook een financiële 
onderbouwing aanwezig voor de 
haalbaarheid van de plannen van Kek? 

D66 Kek is niet de koper van het pand, daardoor is 
dit voor de gemeente niet relevant.

Vraag13: Wat zijn de gevolgen als Kek op 
afziet van de betrokkenheid bij het 
gezellenhuis. Gaat dan de koop en daarmee 
de restauratie niet door? En wat zijn de 
gevolgen als Kek na de koop afhaakt?  

D66 In de koopakte tussen de Parochie en dhr. 
Groen (de koper) is onder meer vastgelegd dat 
de koper het Gezellenhuis moet renoveren en 
geschikt moet maken voor het toekomstig 
gebruik conform het door de gemeenteraad 
goedgekeurde plan van aanpak. In het 
onverhoopte geval Kek (als huurder) zou 
afhaken, ontslaat dat de koper dus niet om het 
Gezellenhuis conform plan van aanpak te 
renoveren en geschikt te maken voor het 
toekomstig gebruik. De koopovereenkomst 
gaat dan wel gewoon door en de renovatie 
ook. Als Kek na de levering zou afhaken, zou 
de koper dus een nieuwe huurder moeten 
vinden die het Gezellenhuis gaat gebruiken 
conform de beoogde bestemming.



Vraag14: Hoe is geborgd dat na de verkoop 
de restauratie ook daadwerkelijk plaatsvindt? 
Kan de koper na de koop ook besluiten het 
pand weer door te verkopen? Of geldt het 
voorkeursrecht voor de gemeente dan 
weer? 

D66 Zodra de levering heeft plaatsgevonden 
vervalt het voorkeursrecht. Er komen echter 
strenge verplichtingen voor in de plaats, die 
zijn vastgelegd in de koopakte tussen de 
Parochie en Groen (de koper). Zo is in de 
koopakte vastgelegd dat de koper verplicht is 
om de renovatie uit te voeren. Hiervoor zijn de 
volgende termijnen vastgelegd:

- Renovatie moet starten binnen 3 
maanden na het onherroepelijk 
worden van de benodigde 
omgevingsvergunning en binnen 15 
maanden na start te zijn voltooid;

- De renovatie moet uiterlijk binnen 3 
jaar na levering zijn voltooid;

- De koper moet binnen 4 maanden na 
ondertekening koopovereenkomst de 
omgevingsvergunning aanvragen;

- De koper verbeurt een boete van EUR 
100 per dag aan de gemeente als niet 
aan deze termijnen wordt voldaan 
gedurende de eerste 3 maanden. Als 
de overtreding langer duurt dan 3 
maanden wordt de boete automatisch 
verhoogd naar EUR 500 per dag. Als de 
overtreding na 6 maanden nog niet is 
beëindigd wordt de boete automatisch 
verhoogd naar EUR 1.000 per dag.

In de koopakte is ook vastgelegd dat de koper 
het Gezellenhuis niet mag doorverkopen 
zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de gemeente. De gemeente 
mag die toestemming weigeren als de 
rechtsopvolger niet voldoet aan de gestelde 
eisen. Bovendien is vastgelegd dat bij 
eventuele verkoop alle verplichtingen ten 
opzichte van de gemeente in een 
kettingbeding worden doorgelegd bij elke 
verkoop, op straffe van een aan de gemeente 
te verbeuren boete van EUR 500.000,-.

Vraag15: waarom trok Stadsherstel zich 
terug.  Wij zouden graag de achtergrond 
hiervan met de details weten

GL De raad van commissarissen van Stadsherstel 
heeft geen toestemming gegeven voor de 
aankoop ven het pand en Stadsherstel heeft 
vervolgens gebruik gemaakt van de 
ontbindende clausule in het koopcontract. Als 
reden is door Stadsherstel opgegeven de zeer 
aanzienlijk hogere kosten voor asbest 
renovatie dan waar aanvankelijk mee rekening 
was gehouden



Vraag16: Is er onlangs nog contact geweest 
met omwonenden?

GL Er zijn recent nog een aantal gesprekken 
gevoerd door koper en zijn adviseur met 
verschillende omwonenden.

Vraag17: vervalt ons voorkeursrecht (van de 
gemeente) voor altijd. Dus stel dat de nieuwe 
eigenaar weer gaat verkopen? Wat gebeurt 
er dan

GL Zie antwoord bij punt 14. 

Vraag 18: Verkeer er staat dat de eerste rho 
is uitgevoerd. Wat zijn de uitkomsten 
hiervan?

GL Hierover wordt nog verder in overleg gegaan 
met de koper, het is nu nog niet mogelijk daar 
meer over te melden.

Vraag19: er staat dat ze gaan stimuleren dat 
mensen niet met de auto gaan komen. Hoe 
gaan ze dat doen?

GL Aangegeven is dat met de koper nog nadere 
afspraken gemaakt gaan worden over een 
aantal onderwerpen, waaronder verkeer en 
parkeren. Onderzocht wordt nog op welke 
wijze dit ingevuld kan worden en vooral ook 
hoe dit geborgd kan worden.

Vraag20: Deze vraag gaat over het 
raadsbesluit. Het is ons niet geheel 
duidelijk waar we nu een besluit over 
nemen: 
Als de raad instemt met dit voorstel, is er 
dan tegelijkertijd (impliciet) sprake 
van goedkeuring raad voor de nieuwe 
bestemming van het Gezellenhuis, te weten 
‘horeca’, gezien de bewoording in het 
raadsbesluit “renovatie 
en herbestemming positief te beoordelen”? 

VVD Als de raad instemt met dit voorstel is er nog 
geen goedkeuring van de raad voor de nieuwe 
bestemming van het Gezellenhuis. Om het 
Gezellenhuis te mogen gebruiken voor horeca 
is een omgevingsvergunning nodig waarmee 
wordt afgeweken van het huidige 
bestemmingsplan, of wijziging van het 
bestemmingsplan. Pas als dat besluit/die 
besluiten zijn genomen mag het Gezellenhuis 
als horeca worden gebruikt. 

Vraag21: Of is het de bedoeling dat 
(1) middels dit raadsbesluit eerst de verkoop 
en overdracht mogelijk wordt 
gemaakt door af te zien van het 
voorkeursrecht en (2) daarna een verzoek 
wordt ingediend (middels aanvraag 
omgevingsvergunning) door de nieuwe 
eigenaar voor 
de aanpassing bestemming naar ‘horeca’ en 
dat de raad daarbij formeel nog vrij is om 
haar standpunt te bepalen terzake de 
herbestemming? 

VVD Dit is juist, het besluit ziet sec op de opheffing 
van het voorkeursrecht om de levering 
mogelijk te kunnen maken. Om de beoogde 
horecabestemming vervolgens ook juridisch-
planologisch mogelijk te maken, dient de 
koper een omgevingsvergunning aan te vragen 
en zal de voorgeschreven procedure 
doorlopen moeten worden. De raad zal 
uiteraard tijdig hierbij worden betrokken en 
over worden geïnformeerd 

Vraag22: Om de verkoop en overdracht 
mogelijk te maken moet de raad afzien van 
het voorkeursrecht van de gemeente. Moet 
dit ook niet expliciet in het raadsbesluit 
worden vermeld of opgenomen? Wij missen 
tekst met deze strekking in het besluit. 

VVD Het concept raadsbesluit wordt op dit punt 
verduidelijkt.

Vraag23: In het plan van aanpak staat 
dat omwonenden zorgen hebben geuit over 
onder meer geluids- en andere overlast.  Wij 
begrijpen daaruit dat de direct 
omwonenden/buren van 
het Gezellenhuis inmiddels zijn geïnformeerd 

VVD Met verschillende omwonenden is door de 
koper recent gesproken zoals reeds 
aangegeven. Dit klopt dus.



over deze verkoop en 
de (exploitatie) plannen van de koper. Klopt 
dat? 
Vraag24: Wanneer en op welke manier zijn 
zij geïnformeerd, is er al een bijeenkomst 
met hen geweest en wat was hun reactie? 

VVD Vooralsnog is dit op individuele basis gebeurd 
en de reacties waren gemengd. Zodra expliciet 
duidelijk is hóe de horeca c.q. de 
brouwactiviteiten er exact uit gaan zien 
(passend binnen wet- en regelgeving) zal 
nader overleg kunnen worden gevoerd. Het 
participatieproces zal door de koper 
uitgevoerd worden.

Vraag25: Wanneer en op welke wijze zal de 
participatie van de omwonenden verder 
worden vormgegeven? 

VVD Zie het antwoord bij vraag 24

Vraag26: In hoeverre wijkt het door de 
beoogde koper gepresenteerde plan ‘de 
huiskamer van Amstelland’ af van het 
exploitatieplan van de 
vorige kandidaat-koper Stadsherstel?  

VVD Zie het antwoord bij vraag 1

Vraag27: In het plan van aanpak 
restauratie Gezellenhuis zou – als alles 
meezit – de bouw (en herstel) beginnen 
in mei/juni 2022. Hoe wordt in de tussentijd 
het (verdere) verval en mogelijk 
onherstelbare schade aan 
het Gezellenhuis voorkomen? 

VVD Er zijn al eerder bouwkundige maatregelen 
genomen om het pand wind- en waterdicht te 
houden en daarmee zo goed als mogelijk 
verdere achteruitgang te voorkomen. Koper is 
voornemens om zo snel mogelijk met de 
renovatie te beginnen. De koper blijft 
uiteraard verantwoordelijk voor de 
bouwkundige staat van het pand en kan zo 
nodig door de gemeente hierop worden 
aangeschreven.

Vraag28: Het plan van aanpak is niet erg 
gedetailleerd. Zal de gemeente ook 
betrokken worden bij de uitwerking en 
uitvoering van de renovatieplannen en daar 
zo nodig invloed op kunnen uitoefenen? 

VVD De gemeente is en blijft in gesprek met koper 
en zal haar invloed uiteraard blijven 
uitoefenen.
Om de betrokkenheid bij de verdere 
ontwikkeling te borgen is het voorstel om een 
anterieure overeenkomst met koper te sluiten 
als basis voor die verdere ontwikkeling.  

Vraag29: Graag willen wij inzage in het 
(concept) koopcontract, net zoals destijds bij 
Stadsherstel. Dit zit niet bij de stukken.  

VVD De ondertekende koopovereenkomst (in 
geanonimiseerde versie) delen we met de 
raad, zodra de koper en/of verkoper hiervoor 
toestemming hebben gegeven.

Vraag30: Zijn de renovatieverplichtingen in 
de koopovereenkomst in de vorm van een 
derdenbeding ten gunste van de 
gemeente, zodat de gemeente 
daar rechtstreeks rechten aan kan ontlenen? 

VVD Dat is correct.

Vraag 31: Is er in de koopovereenkomst iets 
afgesproken over beperking (door)verkoop, 
bijvoorbeeld geen verkoop binnen bepaalde 
periode (vgl. antispeculatie beding)? Kan de 
gemeente beperkingen aan koper opleggen 

VVD Dat is correct (zie ook de beantwoording bij 
vraag 14).



terzake doorverkoop als voorwaarde voor 
het afzien voorkeursrecht? 
Vraag 32: Is er ten aanzien van 
de renovatieverplichtingen een kettingbeding 
waaraan de gemeente rechten kan ontlenen, 
zodat bij een 
eventuele latere verkoop de latere koper ook 
gebonden is aan de renovatieverplichtingen. 

VVD Dat is correct (zie ook de beantwoording bij 
vraag 14).

Vraag 33: Wat is de planning terzake het 
opstellen van 
de anterieure overeenkomst? Zijn de wensen 
van de gemeente al besproken met de 
koper? In het raadsbesluit staat nu 
dat goedkeuring voor verkoop wordt 
gegeven “ervan uitgaande dat afspraken 
in een anterieure overeenkomst worden 
vastgelegd”. “Ervan uitgaande” 
is formeel geen opschortende of 
ontbindende voorwaarde van het 
besluit.  Dienen die afspraken niet eerst te 
worden vastgelegd voordat verkoop wordt 
goedgekeurd en wordt afgezien van 
voorkeursrecht?  

VVD Gezien de beperkte omvang van het bouwplan 
hoeft er formeel geen 
exploitatieovereenkomst c.q. anterieure 
overeenkomst gesloten te worden. Het 
afsluiten van een dergelijke overeenkomst is 
wel het voornemen en heeft prioriteit bij het 
verdere overleg met koper (zie ook vraag 28).

Vraag34: Komt er in 
de anterieure overeenkomst ook een 
kettingbeding met het oog op mogelijke 
verkoop door huidige koper, waarbij 
koper een eventuele nieuwe koper 
ook moet verplichten de bepalingen onder 
de anterieure overeenkomst na te komen ? 

VVD Een dergelijke verplichting is reeds in de 
koopakte opgenomen (zie beantwoording bij 
punt 14).


