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Uitkomsten technische onderzoeken Schanskerk
Uit technisch onderzoek naar de fundering van de Schanskerk blijkt dat deze in
slechte staat verkeert. De volledige fundering moet vernieuwd worden onder zowel het
gebouw als de torens. Bouwkundig onderzoek heeft aangetoond dat grootschalige
restauratie noodzakelijk is. Eind 2007 heeft het parochiebestuur op last van de
verzekeringsmaatschappij de kerk buiten gebruik moeten stellen vanwege de slechte
bouwkundige staat.
In de onderzoeksrapporten worden de kosten om de fundering en het gebouw bouwkundig te
herstellen geraamd op 4,4 miljoen euro. Hiervan is 1,3 miljoen euro toe te rekenen aan de
torens. De overige 3,1 miljoen euro zijn nodig voor het middenschip. Met deze restauratie is
het gebouw alleen bouwkundig hersteld. Uit de onderzoeken blijkt ook dat herstel van de
fundering niet te lang op zich mag laten wachten in verband met voortgaande verslechtering
van de fundering en de risico’s voor de veiligheid daarvan. In de rapportage wordt gesproken
over een termijn van maximaal 7 jaar.
Uit het geotechnisch onderzoek blijkt dat de slechte staat van de fundering beperkingen
oplegt aan de realisatie van nieuwbouwontwikkelingen in het gebied de Schans.
Het bisdom Haarlem-Amsterdam en het parochiebestuur van de Rooms Katholieke Parochie
Emmaüs hebben het college van Burgemeester en Wethouders bij brief laten weten dat de
parochie niet in staat is om de hoge herstelkosten op te brengen. Bovendien voorzien bisdom
en parochiebestuur naast de financieringslasten blijvend hoge exploitatielasten om het gebouw
in stand te houden. Zij concluderen dat de parochie niet het financiële vermogen heeft om de
Schanskerk te behouden.
Het bisdom en parochiebestuur hebben de gemeente gevraagd voor 30 juni 2012 met een
inhoudelijk standpunt te komen. Het college van burgemeester en wethouders zal hieraan
gehoor geven.
Nadere informatie
De hierboven genoemde onderzoeksrapporten zijn te vinden op www.uithoorn.nl onder Wonen
en wijken /Nieuwbouw en herinrichting/Dorpscentrum.

