
Gemeenteraad Ouderkerk 9 juli 2014 

Inbreng PvdA bij agendapunt: 

■ Raadsvoorstel (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor het project nieuwbouw 

kerkgebouw HHG 

 

 

 

Het zal vanavond niemand verrassen dat de PvdA niet kan instemmen met dit voorstel. 

Wederom niet moet ik eigenlijk zeggen. Ook op 12 mei 2011 weigerde de PvdA een 

verklaring van geen bedenking af te geven om de realisatie van een kerkgebouw voor de HHG 

mogelijk te maken. Net als destijds zullen wij ook nu onze beweegreden delen met de raad. 

 

Tav ruimtelijk onderbouwing 

 

Motie 30 juni 2005 steun CDA, VVD en PvdA 

 

Tav de groenstrook 

- dat deze groene bestemming een positief karakter heeft zonder  

wijzigingsbevoegdheden, waarmee het College heeft aangegeven dat binnen de  

mogelijkheden van de gemeente voor deze kavel de hoogste graad van  

planologische bescherming aan dit gebied wordt gegeven 

 

2. artikel 17, lid 2 van de Wet op Ruimtelijke Ordening op deze locatie van  

toepassing is, zijnde de tekst: “Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald,  

dat de toepasselijkheid van dit artikel is uitgesloten indien het belang ter  

bescherming waarvan een bepaalde bestemming in het plan is opgenomen, zich  

niet verdraagt met een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid. 

 

Vraag 1 

Wat is volgens het college de wettelijke en juridische status wanneer gronden de hoogste 

graad van planologische bescherming genieten?  

 

Vraag 2 

Is het thans voorliggende voorstel te rechtvaardigen volgens art. 17 van de wet ruimtelijke 

ordening en in het bijzonder lid 2 hiervan? 

 

Art 15 mei 2011 vvgb steun SGP CU CDA 2 leden VVD 

 

Hierdoor verkreeg het college het mandaat om zonder verdere inspraak van de raad een zestal 

locaties in overweging te nemen als mogelijke alternatieve locatie voor een kerkgebouw. 

Deze zijn om uiteenlopende redenen ongeschikt verklaard. Een van deze locaties was de 

groenstrook waar we het nu over hebben. 

 

Her college heeft deze afweging meerdere malen betiteld als een uiterst zorgvuldig en 

nauwgezet proces. Dhr. Van der Ham gaf in de voorbereiding van deze aanvraag op 14 maart 

2011 aan en ik citeer; “zelfs onder de indruk te zijn van de intensiteit waarmee deze locaties 

op hun merites zijn beoordeeld en vervolgens afgevallen”. 

Dus we zouden er als raad toch vanuit mogen gaan dat er destijds gedegen werk geleverd is. 

 

 



Afweging Abelenlaan. 

 

De locatie ligt aan een entree van het dorp met een belangrijke open zichtlijn op het open 

landschap. Bebouwing in welke vorm dan ook ondersteunt niet het openhouden van deze 

zichtlijn. Bij de besluitvorming rond de bouw van een kerk op deze locatie heeft de 

gemeenteraad dan ook vastgehouden aan de uitgangspunten zoals deze in de toelichting op het 

bestemmingsplan “”bedrijventerrein Abelenlaan” zijn opgenomen.  

 

Deze strook levert een essentiële bijdrage aan de landschappelijke geleding van de 

bebouwingsstructuur van Ouderkerk en zorgt voor de integratie van dorp en landschap en 

voor een royale zone tussen de woonbebouwing en het bedrijventerrein  

 

Deze groenkavels zijn destijds bewust opengehouden, zodat de Zijdeweg op enige 

afstand van de woonbebouwing is komen te liggen 

  

Er is dus door dit gemeentebestuur in mei 2011 gericht en gedegen onderzocht of het mogelijk 

was op deze locatie een kerkgebouw te realiseren. Dat was toen niet mogelijk volgens dit 

gemeentebestuur. 

 

Conclusie gemeentebestuur 

Vanwege de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein Abelenlaan, het ontbreken 

van draagvlak van direct omwonenden en de hoge bouwkosten is deze locatie afgevallen. 

 

Vraag 3 

Welke veranderingen hebben er sinds nov. 2011 aangaande de ruimtelijke ordening op deze 

locatie plaatsgevonden die het gemeentebestuur nu doet besluiten terug te komen op deze als 

destijds zorgvuldig, nauwkeurig en intensief bestempelde afwegingen? 

 

Vraag 4 

Onderschrijft het gemeentebestuur met deze gemaakte afweging niet de strekking van de 

motie van 2005 dat de hoogste graad van planologische bescherming aan dit gebied wordt 

toegekend? 

 

Vraag 5 

Op welke wijze heeft het college gepeild of er nu wel sprake is van enig draagvlak onder 

omwonenden ? 

 

 

Tav provinciaal beleid. 

25 oktober 2012 stelt gemeenteraad Ouderkerk de structuurvisie 2030 vast. 

Deze raad spreekt zich UNANIEM uit voor 

verdichting van de groenvoorzieningen in de zone tussen het dorp en het 

bedrijventerrein. Het doel hiervan is het creëren van een duurzame groene bufferzone 

en daarmee het opheffen van de nu harde, rommelige confrontatie tussen wonen en 

werken. Dit vindt het meest eenduidig plaats door de nieuwe dorpsmantel door te laten 

lopen tot aan de IJsseldijk-West; 

 

Tijdens de gehele behandeling van de structuurvisie heeft de PvdA de raad tot drie maal toe 

opgeroepen alternatieve haalbare locaties te bekijken voor een kerkgebouw voor de HHG. 

Maar vond hiervoor geen steun in de raad. 



 

 Letterlijk sprak dhr. Van der Ham. 

“Ik weiger te aanvaarden dat boven deze vergadering de zweem blijft hangen, dat er, los van 

de structuurvisie die als een leidend visionair conceptdocument te pas en te onpas wordt 

gebruikt,subversieve acties worden ondernomen om de bouw van een gebouw mogelijk te 

maken” 

 

 

Tav Mobiliteit 

Art. 15 nov. 2011 

Door de ligging langs verschillende hoofdwegen is de bereikbaarheid voor auto's op zich 

goed. De bereikbaarheid voor het langzame verkeer is wel een aandachtspunt. Het ligt aan een 

kruispunt van wegen en de mogelijkheden om op een verkeersveilige manier over te steken 

voor voetgangers en fietsers is wel een punt van aandacht 

 

Hieruit blijkt dat de verkeersveiligheid destijds een van de overwegingen was waarom deze 

groenstrook niet geschikt was voor bebouwing. De verkeerssituatie rond de Abelenlaan en 

Zijdeweg is zonder twijfel een van de gevaarlijkste in onze gemeente. Zoals u in nov. 2011 

terecht constateert in het bijzonder voor voetgangers en langzaam verkeer. 

 

 

Vraag 6 

Kan het college aangeven welke verkeersmaatregelen er sinds 2011 zijn genomen zodat deze 

bezwaren nu kennelijk kunnen worden genegerd?  

 

 

Tav Bedrijven en milieuhinder 

 

Art . 15 afweging. 

Aandachtspunt daarbij is het zicht op de locatie en de nabijheid van omwonenden. Ook de 

belangen van bedrijven zijn meegenomen. 

 

Bedrijven kunnen vooralsnog geen bezwaar maken tegen deze procedure. Er is naar ons idee 

ook nu geen draagvlak onder de bedrijven aan het Zijdepark. 

Sterker nog wij verwachten t.z.t. vele bezwaren wanneer de nu voorliggende plannen 

doorgedrukt worden. Daarbij komt nog dat uit een presentatie, onlangs gegeven door de 

Omgevings Dienst Mid. Holland, is gebleken dat juist op het gebied van milieuhinder en 

overlast er in dit specifieke geval weinig of geen kaderstellende wetgeving is. Het is voor 

bedrijven dus uiterst ongewis welke gevolgen of beperkingen de realisatie van dit plan met 

zich meebrengt. 

 

Vraag 7 

Welke verder niet benoemde belangen van bedrijven zijn meegenomen in de afweging die het 

college destijds hebben doen besluiten dat deze locaties niet geschikt is voor bebouwing? 

 

Vraag 8 

Zijn deze belangen van bedrijven ook nu meegenomen in de overwegingen van het college en 

zo ja waarom acht het college die nu niet langer als bezwaarlijk? 

 

 



Algemene vraag 9 

Graag horen wij van het college hoe het verklaart dat de destijds naar eigen zeggen intensieve 

en zorgvuldige gemaakte afwegingen van dit gemeentebestuur m.b.t. deze groenstrook zoals 

opgenomen in de art. 15 aanvraag nu zo volledig haaks kunnen staan op het nu voorliggende 

raadsvoorstel. 

 

Vraag 10 

Is het college met ons van mening dat eerder besluitvorming inzake de vaststelling van de 

huidig geldende bestemmingsplannen, de art. 15 aanvraag, structuurvisie 2030 en het thans 

voorliggende raadsvoorstel niet alleen een strijdig maar vooral ongeloofwaardig geheel 

vormen? Temeer daar uit vastgestelde raad- en cie verslagen blijkt dat er in aanloop van deze 

besluitvormingen er meerdere malen aandacht is gevraagd voor de positie van de HHG.  

 

Voorzitter, 

 

De PvdA heeft en zal zich nooit op voorhand tegen realisatie van een kerkgebouw voor de 

HHG uitspreken. De afgelopen vier jaar heeft de PvdA, zoals in diverse verslagen is terug te 

zien, meerdere malen voorstellen gedaan om dit te bewerkstellen. Echter keer op keer besliste 

de meerderheid van deze raad anders en koos zij er voor een andere of voor ons onbegaanbare 

weg in te slaan.  

 

Iedere vorm van bebouwing op deze Groenstrook hebben wij de afgelopen jaren afgewezen. 

Omdat wij van mening zijn dat een integer en geloofwaardig bestuur zich aan gedane beloften 

moet houden. 

Wat je belooft moet je nakomen toch?  

 

Tot slot wil ik de raad er nogmaals aan herinneren dat de PvdA fractie 5 juni 2014 bij motie 

de raad heeft opgeroepen in het belang van alle partijen een juridisch onderzoek te laten 

uitvoeren naar de tot nu toe gevolgde procedure. Ik wil het de raad nogmaals ter overweging 

voorleggen maar ik vrees dat dit door sommigen weer als een subversieve actie van de PvdA 

word gezien. Voorzitter de HHG ijvert inmiddels meer dan tien jaar voor een eigen 

kerkgebouw. De wijze waarop dit gemeentebestuur hier de laatste jaren mee is omgegaan 

verdiend beslist geen schoonheidsprijs en is schadelijk geweest voor de geloofwaardigheid en 

integriteit van dit gemeentebestuur alsmede voor het aanzien van de HH Gemeenschap van 

Ouderkerk. Om alle betrokken partijen verdere schade te besparen verzoek ik u dit naar onze 

overtuiging kansloze voorstel waarvoor inmiddels ieder draagvlak en rechtvaardiging lijkt te 

ontbreken, in te trekken. 

 

Aris Maat 

 

 

 

 

 

http://ouderkerk.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/307/2014/06/Motie-PvdA-groenstrook-Abelenlaan-5-juni-2014.pdf

