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Samenvatting
De schetsontwerpfase van het Centrumplan is afgesloten met een positief besluit van de 
raad en er ligt een opdracht voor het maken van een Voorlopig Ontwerp (V.O.) voor het 
Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld, voorzien van een investeringsvoorstel.
Onderdeel van de opdracht is een voorstel uit te werken voor passende samenwerking/
participatie in deze volgende fase van het ontwerpproces. 

In de fase van het Schetsontwerp lag de nadruk op het komen tot gezamenlijke 
uitgangspunten, tot een gezamenlijk beeld van de inrichting van het Centrum. Nu dat beeld 
er is, moet dat concreet vorm krijgen in een Voorlopig Ontwerp. Dat vraagt om een andere 
rol en taak van de betrokkenen. Zo verandert de rol van de deelnemers aan de 
Klankbordgroep van medevormgever naar toetser & adviseur en krijgt de inbreng van de 
direct belanghebbenden (ondernemers & bewoners rond ’t Kampje) ,meer nadruk t.o.v. de 
Schetsontwerpfase. 

De kaders en uitgangspunten zoals vastgelegd in het Schetsontwerp, Smk en het 
Ambitiedocument zijn de basis voor het V.O. 

De raad wordt gevraagd in te stemmen met bijgaand voorstel waarin is beschreven hoe de 
participatie eruit komt te zien in deze V.O. fase. 

Wat is de juridische grondslag?
Uitvoering geven aan de opdracht van de raad een voorstel uit te werken voor passende 
samenwerking/ participatie in de V.O. fase.

Wat is de voorgeschiedenis?
De raad besloot begin 2019 in coproductie de ambities voor het centrumgebied op te 
halen. Doel van dit proces was een gedragen ambitiedocument opleveren. De 
gemeenteraad heeft aan het begin van het coproductieproces de volgende kaders 
vastgesteld:
- het projectgebied (van het Haventje tot Kerkbrug)
- bestaand en nieuw beleid
- financieel neutraal

Op 27 februari 2020 besloot de raad:
- het Ambitiedocument als kader aan het vervolgproces toe te voegen. 
- het vervolgproces in coproductie voort te zetten. 

Dit vervolgproces resulteerde in het bouwstenendocument Spijkers met Koppen. Op 24 
september 2020 is Spijkers met Koppen door de raad vastgesteld als richtinggevend 
document voor de verdere uitwerking en uitvoering van het Centrumplan Ouderkerk aan 
de Amstel.
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Op basis van de uitgangspunten uit Spijkers met Koppen is met de werkgroep, weer in 
een vorm van coproductie, het Schetsontwerp voor de herinrichting van de openbare 
ruimte in het centrum gemaakt. Op 24 juni 2021 heeft de raad het Schetsontwerp 
vastgesteld als basis voor verdere uitwerking en opdracht gegeven tot het maken van 
een V.O. voor het Kampje/ Kerkstraat/ graskeienveld, voorzien van een 
investeringsvoorstel. Ook heeft de raad heeft gevraagd een voorstel voor passende 
participatie in deze fase uit te werken. Een voorstel waarin alle belanghebbenden nauw 
betrokken worden en de gemeente de regie voert.

Waarom dit raadsvoorstel?
Om een gedragen en passend Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van het centrum 
van Ouderkerk aan de Amstel te kunnen maken is passende participatie voor en door  
bewoners & ondernemers noodzakelijk. 

Wat gaan we doen?
We gaan een Voorlopig Ontwerp maken. Daarbij kiezen we voor participatie in een  
passende vorm, raadplegen+. Via het participatietraject zorgen we dat : 

1. alle direct betrokkenen (ondernemers, bewoners aan ’t Kampje) hun inbreng 
geven over wat de verandering voor hun leefbaarheid of  bedrijfsvoering 
betekent; hun vragen kunnen stellen en beantwoord krijgen. 

2. alle direct betrokkenen op de hoogte zijn wat de veranderingen voor hun 
betekenen en hoe zij daarop invloed kunnen uitoefenen; 

3. het V.O. in lijn blijft met het Schetsontwerp van Delva. Dit vraagt om goede 
monitoring van de daarin vastgelegde uitgangspunten; 

4. vragen vanuit betrokkenen, belanghebbenden of inwoners gedeeld en beantwoord 
worden

5. inwoners betrokken zijn  en wordt bij het V.O. door goede en duidelijke informatie 
en terugkoppeling over proces en inhoud. Keuzes of dilemma’s worden vroegtijdig 
gedeeld zodat iedereen gelegenheid heeft mee te denken en input te leveren. 

Binnen de participatie gelden als de vastgestelde kaders: het Schetsontwerp, Spijkers 
met Koppen en het Ambitiedocument. De uitgangspunten die daarin zijn vastgelegd, zijn 
bepalend bij het maken van keuzes of oplossen van dilemma’s. 

De rol van de deelnemers aan de Klankbordgroep verschuift in deze fase van 
medevormgever naar toetser & adviseur. De Klankbordgroep wordt het 
‘ToetsAdviesTeam’ (TAT en de inbreng van de direct belanghebbenden (ondernemers & 
bewoners rond ’t Kampje) krijgt meer nadruk. In bijgaand voorstel vindt u beschreven 
hoe de participatie eruit komt te zien in deze fase.

Wat is het maatschappelijke effect?
Het maatschappelijk effect is dat we vervolg geven aan de realisatie van het 
Centrumplan dat op basis van participatie tot stand is gekomen. Dat doen we in nauwe 
samenspraak met het ToetsAdviesteam, BIZ,  (individuele) direct belanghebbenden 
(ondernemers, pandeigenaren, aanwonenden, vertegenwoordigers van Amstelkerk, Beth 
Haim, museum Amstelland en werkgroep Cultureel Erfgoed. Zij adviseren over 
oplossingen voor dilemma’s en bij het maken van keuzes en toetsen aan de 
uitgangspunten van SO (SmK en Ambitiedocument). Zo stimuleren we betrokkenheid en 
houden we breed draagvlak in het dorp. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Participeren kan op verschillende niveaus en in diverse vormen zoals (bijvoorbeeld) 
omschreven in de bekende ‘participatieladder’. In dit voorstel is de keuze gemaakt voor 
een niveau dat past bij de V.O. fase: Raadplegen +. Hiermee wordt ook uitvoering 
gegeven aan de motie van de gemeenteraad waarin wordt opgeroepen regie te voeren. 
De nadruk ligt meer op de inbreng van de individuele ondernemer, gebruiker en 
bewoner. Tegelijkertijd blijven de deelnemers aan de KBG actief in het Toets & 
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Adviesteam. Hun rol verschuift in deze fase van het samen vormgeven naar het bewaken 
van uitgangspunten van het Schetsontwerp. Daarnaast zijn zij sparringpartner bij het 
adviseren over aanpak en aandragen van oplossingsrichtingen bij dilemma’s en/of 
keuzes. Ook de sleutelfiguren vanuit de BIZ, museum Amstelland, Beth Haim en 
Amstelkerk en aanwonenden vervullen deze rol. 

Een andere vorm van participatie, bijvoorbeeld informeren en alleen maar consulteren 
zou onvoldoende recht doen aan de participatie in de vorige fases, de opdracht van de 
raad, de kennis en kunde van o.a. deelnemers aan de KGB. Hun inbreng is naar onze 
mening van belang voor de kwaliteit van het V.O. en het draagvlak voor het 
centrumplan.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Instemming van de raad met het voorgestelde participatieproces.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Het conceptvoorstel is besproken met de Klankbordgroep uit de vorige fase en met het 
bestuur van de BIZ. De opmerkingen en aanvullingen zijn waar mogelijk verwerkt in 
bijgaand voorstel. Tijdens het proces van het maken van het V.O. wordt gezorgd voor 
het informeren van de inwoners, het intensief betrekken van direct betrokkenen en 
sleutelpartijen, het verzorgen van een heldere terugkoppeling naar alle doelgroepen dus , 
zowel in 1 op 1 situatie, als naar bestuur als naar het TAT als naar de inwoners. De 
verantwoordelijkheid voor het inplannen van de contactmomenten ligt bij het 
projectteam. Daarbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt en afgestemd met 
sleutelpartijen zoals TAT en BIZ. 
Voor het informeren en terugkoppelen kiezen we een mix van communicatie-uitingen via 
het weekblad, social media, samenmakenweouder-amstel.nl en fysieke 1bijeenkomsten. 
De eindpresentatie van het V.O. wordt een fysieke bijeenkomst.

Wat is het vervolg?
Bij instemming van de raad met het participatievoorstel wordt de participatie conform het 
voorstel in het V.O. traject opgenomen en uitgevoerd.

Hoe monitoren en evalueren we?
We houden u als gemeenteraad op de hoogte van de processtappen. Als er tijdens het 
proces zich grote dilemma’s voordoen en of er lastige keuzes met grote invloed gemaakt 
moeten wordt ook de raad betrokken in het proces.

1 Fysieke bijeenkomsten zijn onder voorbehoud dat de Coronamaatregelen dit toelaten en altijd met 
inachtneming van de op dat moment geldende maatregelen. 
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