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Kans behoud Schanskerk minimaal
Het college van Burgemeester en Wethouders geeft in een voorstel aan de
gemeenteraad aan te verwachten dat de door de raad vastgestelde kaders (moties) ten
aanzien van het gebied “de Schanskerk” niet zullen leiden tot de gewenste
investeringen in het behoud van het cultuurhistorisch waardevol erfgoed en de huidige
impasse wordt voortgezet. Daarom wil het college aanvullende stedenbouwkundige
verkenningen laten uitvoeren naar de mogelijkheden van het gebied. Voorts stelt het
college de gemeenteraad voor om geen gebruik te maken van het aanbod van het
parochiebestuur om de torens van de Schanskerk in de huidige staat over te nemen.
Moties
In 2009 heeft de gemeenteraad besloten om zich in te spannen om delen van het kerkgebouw
voor Uithoorn te behouden vanwege het beeldbepalende karakter. Dat voornemen heeft de
raad uitgesproken in vier moties.
Het college is meteen hierna gestart met de uitwerking van deze opdracht met als doel
gezamenlijk met het bisdom en het parochiebestuur overeenstemming te bereiken over een
herontwikkeling van Schansgebied met de daarop gesitueerde kerkelijke gebouwen. Belangrijk
uitgangspunt hierbij was het zoveel mogelijk behouden van het culturele erfgoed. Daarbij zijn
diverse voorstellen aan het bisdom gedaan, maar dit heeft tot op heden niet geleid tot succes.
De Schanskerk is eigendom van het parochiebestuur. Daarmee is en blijft zij verantwoordelijk
voor zowel het onderhoud als de toekomst van het gebouw.
Staat van het gebouw
Uit recente onderzoeken naar de staat van de fundering van de Schanskerk is gebleken dat de
volledige fundering vernieuwd moet worden onder zowel het gebouw als de torens.
Bouwkundig onderzoek heeft aangetoond dat grootschalige restauratie noodzakelijk is. Uit een
periodieke controle van de Schanskerk (eind april) is gebleken dat het verval zodanig is
toegenomen dat op korte termijn een besluit over de toekomst van de Schanskerk moet
worden genomen. Op 10 mei heeft de burgemeester moeten besluiten direct een aantal
maatregelen te treffen om schade en ongevallen te voorkomen.
Brief parochiebestuur
De kosten voor een restauratie van de kerk inclusief de torens werden in februari 2012
geraamd op minimaal 4,4 miljoen euro. Daarop hebben het bisdom Haarlem en het bestuur
van de Rooms Katholieke Parochie Emmaüs de gemeente bij brief laten weten dat de parochie
niet in staat is om de herstelkosten op te brengen. In dezelfde brief zijn de kerktorens in de
huidige staat aan de gemeente aangeboden. Bisdom en parochiebestuur hebben gevraagd
om een gemeentelijke reactie vóór 30 juni 2012.

Conclusies
Het college concludeert dat zij er, ondanks haar inspanningen binnen de huidige kaders
(moties) niet in is geslaagd om de herontwikkeling van het Schansgebied met daarop de
kerkelijke gebouwen van de grond te krijgen en er geen partijen zijn gevonden die willen
investeren in het gebied en de kerkelijke gebouwen. Dit zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden
dat de bestaande impasse zal voortduren en de kerk verder zal verpauperen. Daarom wil het
college aanvullende stedenbouwkundige verkenningen laten uitvoeren naar de mogelijkheden
van het gebied.
De financiële consequenties van de restauratie en instandhouding van de kerktorens zijn van
dien aard dat het college de raad voorstelt de kerktorens niet over te nemen.
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