Aan:
De gemeenteraad van de gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen
Tevens per e-mail: raadsgriffie@amstelveen.nl
Geachte fractievoorzitters,
Al ruim anderhalf jaar zijn wij in gesprek met uw gemeente over de transformatie van het
industrieterrein aan het Galjoen, in de wijk Waardhuizen. Wij zijn voornemens van dit door
ons begin 2020 verworven terrein een groene woon-zorglocatie maken. Uw raad heeft echter
voor dit terrein op 10 november 2021 een voorbereidingsbesluit genomen: ontwikkeling op
deze locatie is niet mogelijk.
Dit besluit is genomen op aanbeveling van het college, waarbij wij helaas hebben
geconstateerd dat het college u onjuist en onvolledig heeft geïnformeerd. Met deze brief
nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen, in de verwachting dat u inziet dat het besluit
ten onrechte negatief is uitgevallen. Het opnieuw inrichten van dit industrieterrein aan het
Galjoen is een uitgelezen kans om 12.000 m2 verhard en bebouwd terrein te transformeren
en zo bij te dragen aan de oplossing van het (zorg)woningtekort in de gemeente, op een
groene, duurzame manier.

Om welk terrein gaat het?
De locatie is aangemerkt als stedelijke gebied en bestaat nu uit verhard industrieterrein met
daarop verschillende functies:

Een foto-impressie van de huidige situatie ziet u op deze pagina:
utrechtshuys.nl/projectamstelveen

Wat speelt er?
•

Begin 2020 verwierf 't Utrechthuys het terrein, in april 2020 benaderden wij de
gemeente met het voorstel deze locatie samen te transformeren. Het huidige
bestemmingsplan laat de ontwikkeling van een dagzorglocatie toe, voor
zorgwoningen zou een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn.

•

Na de eerste gesprekken zijn wij twintig maanden in de veronderstelling geweest dat
wij in gesprek waren met het college en de gemeenteambtenaren, met als doel dit
terrein gezamenlijk te transformeren. Uiteindelijk werd duidelijk dat er voor
uitwerking/uitvoering op korte termijn niet voldoende ambtelijke capaciteit is en dat
ambtenaren ons initiatief wegens 'geen prioriteit' opzij hebben geschoven, vóórdat u
er als raad een weloverwogen besluit over kon nemen.

•

In deze twintig maanden hebben wij - complementair en deels op initatief van de
gemeente - samen met gerenommeerde bureaus zoals Vollmer en Partners en Mees
Ruimte en Milieu acht verschillende ontwikkelvoorstellen gepresenteerd de
gepresenteerde plannen kunt u op onze website utrechtshuys.nl/projectamstelveen
zien. Daarnaast is er een milleu-ruimtescan gemaakt.

•

Op 10 november 2021 is uw raad door het college in het geheim overtuigd om over
dit project een voorbereidingsbesluit te nemen. Daarbij is de raad voorzien van
onjuiste en onvolledige informatie. Door dit (negatieve) besluit is er nu geen enkele
ontwikkeling meer mogelijk. Het college wil het terrein handhaven zoals het is, of er
groengebied van maken.

Wat is ons bezwaar?
Wij zijn verbaasd en zeer ontstemd over de gang van zaken en de uitkomst die er nu ligt.
Wij zijn ervan overtuigd dat u tot een ander besluit was gekomen wanneer uw raad op
basis van de volledige en juiste informatie was geïnformeerd door het college, en
wanneer er op een fatsoenlijke manier was omgegaan met dit initiatief. Graag lichten wij
dat hieronder toe.
•

•

Onfatsoenlijk
Het voorbereidingsbesluit is naar onze mening onjuist en onfatsoenlijk ingezet; om
plannen van een initiatiefnemer te blokkeren waar binnen het gemeentelijk apparaat
(nog) niet voldoende enthousiasme, tijd of prioriteit voor is. Het getuigt niet van
behoorlijk bestuur om een dergelijk voorbereidingsbesluit abrupt en zonder overleg te
nemen, als afsluiting van een overleg/planperiode van ruim twintig maanden. Naar
onze mening is het onbegrijpelijk en ronduit respectloos om een burger plannen te
laten ontwikkelen en daarmee actief en welbewust op hoge kosten te jagen, wanneer
door betrokken ambtenaren al in een vroeg stadium is besloten dat de plannen
geblokkeerd zullen worden.
Onjuiste informatie
Het college heeft u ten onrechte verteld dat er plannen zouden zijn om op het
betreffende terrein 'blokkendozen' neer te zetten. In de bijgevoegd brief staat dit
misverstand in detail uitgelegd. Hieronder (en op deze pagina:
utrechtshuys.nl/projectamstelveen) een impressie van de woon-zorglocatie die wij wél
op de locatie willen realiseren:

•

•

Het college heeft u voorgehouden dat het betreffende terrein landelijk beschermd
gebied is. Dat is het niet. Op de kaarten van de provincie is duidelijk te zien dat het
stedelijk gebied is.

Onvolledige informatie
De door het college beoogde wijziging van het bestemmingsplan gaat een forse
planschadeclaim (€ 20 miljoen) opleveren. In de bijlage vindt u de details. In de
stukken die aan uw raad zijn voorgelegd, komt de hoogte van de claim echter niet
naar voren, het college rept slechts van 'mogelijk planschade'. Als ontwikkelaars met
hart voor de gemeenschap zijn wij ervan overtuigd dat die € 20 miljoen beter besteed
kan worden dan aan planschade.

Wat is de consequentie voor inwoners?
•

Voor (kwetsbare) inwoners is het stoppen van dit initiatief een flinke tegenvaller. Op
het terrein kunnen 170 starterswoningen, 100 seniorenwoningen of een combinatie
van 70 grondgebonden woningen en 40 dementie-zorgwoningen worden
gerealiseerd. Broodnodige en betaalbare woonruimte in een ongelooflijk krappe
woningmarkt, binnen het bestaand stedelijk gebied gerealiseerd, zonder ook maar
één meter polder te hoeven opgeven.

Wat vragen wij van de raad?
•

Wij richten ons tot u als raadsleden om het college in deze bij te sturen. Met het
losbarsten van de verkiezingsstrijd rollen de beloften en krachttermen weer volop
over tafel: transparantie, betrouwbare overheid, integer bestuur, niemand laten
vallen, dialoog, zuinig omgaan met overheidsgeld, etc.. Partijen weten wat er leeft en
roepen om het hardst: wonen is een recht, meer starterswoningen,
seniorenwoningen, doorstroom vergroten, alleen bouwen op plekken die al bebouwd
of verhard zijn (!). Tijd om de daad bij het (verkiezings)woord te voegen.

Wij vragen u het voorbereidingsbesluit in te trekken (zodat het college weer druk voelt
om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken), of het college op zijn minst op
te dragen om op deze locatie mee te werken aan een woon-zorgbestemming zoals wij
hebben gepresenteerd.

Kunnen wij u overtuigen?
Na bijna 24 maanden trekken aan dit initiatief hebben wij voor onszelf een tijdpad uitgezet
dat wij nu bewandelen. Wij hebben een brief naar het college gestuurd en wenden ons nu tot
u. Hier nemen wij twee weken de tijd voor, daarna wandelen wij verder. Wij hopen dat u de
eigen belangen, verborgen agenda's of tegenwerpingen opzij kunt zetten in het belang van
de (kwetsbare) inwoners en het groen van Amstelveen. Zij rekenen op u!

Meer informatie
•

Op onze website (utrechtshuys.nl/projectamstelveen) laten wij graag zien om welk
gebied het gaat en welke ideeën tot nu toe de revue gepasseerd zijn voor dit gebied.
Ook ziet u hier de Rapportage van Mees Ruimte waaruit blijkt dat een woonzorgvoorziening op deze locatie uitstekend past.

•

In de bijlage vindt u een kopie van onze brief aan het college met daarin alle details
van de zaak en de citaten van wethouders en ambtenaren waaruit blijkt hoe wij zijn
misleid.

•

Daarnaast hebben wij een tijdslijn gemaakt en een document met een bewijslast van
124 pagina’s, deze kunt u bij ons op kantoor inzien.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken via e-mail;
info@utrechtshuys.nl of per telefoon; 030-7370182

Hoogachtend,
Yuri Besouw

