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Gemeenteraadsfractie D66 Amstelveen 

Laan Nieuwer-Amstel 1 
1181JR Amstelveen 

 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
t.a.v. Hare Excellentie de Minister 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
 
 
Betreft: behoud (rijks)monumentenstatus van ’t Jagershuis aan de Amstelzijde 2-4 in Amstelveen 
 
Hooggeachte mevrouw van Engelshoven, 
 
Namens de gemeenteraadsfractie van D66 Amstelveen schrijven wij u met het verzoek om het 
afvoeren van rijksmonument ’t Jagershuis van de rijksmonumentenlijst te heroverwegen. Voor de 
lokale Amstelveense gemeenschap is het rijksmonument van grote waarde. Graag zouden wij het 
gebouw gezien haar cultuurhistorische achtergrond nabij rivier de Amstel als rijksmonument voor de 
gemeente Amstelveen behouden. Hiermee wordt de voorgenomen sloop van het voormalig hotel-
restaurant voorkomen en blijft het gebouw met haar rijke historie en een fantastisch uitzicht op de 
oude dorpskern van Ouderkerk aan de Amstel behouden.  
 
In het kort samengevat de geschiedenis van de procedure tot dusver: 

• Bij besluit van 20 december 2016 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
het verzoek van de eigenaar van het rijksmonument ‘t Jagerhuis om doorhaling van de 
inschrijving van het pand aan de Amstelzijde 2-4 in Ouderkerk aan de Amstel ('t Jagershuis) in 
het monumentenregister ingewilligd.  

• Het gebouw is in 1970 door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 
aangewezen als beschermd monument. ‘t Jagershuis is op 15 december 1970 ingeschreven 
in het monumentenregister. Voorheen was dit pand in gebruik als hotel-restaurant.  

• Inmiddels staat het hotel-restaurant al geruime tijd leeg en wordt zeer slecht onderhouden 
door de eigenaar.  

• Bij besluit van 15 juni 2017 heeft de minister het door de Vereniging Historisch Amstelveen 
(hierna: de vereniging) daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. 

• Bij uitspraak van 9 augustus 2018 heeft de rechtbank het door de vereniging daartegen 
ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 15 juni 2017 vernietigd, het besluit van 
20 december 2016 herroepen, het verzoek van de eigenaar om doorhaling van de 
inschrijving van ‘t Jagershuis in het monumentenregister afgewezen en bepaald dat deze 
uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit. Deze uitspraak is aangehecht. 

• Bij tussenbesluit van de Raad van State (d.d. 15 januari jl.) krijgt de minister de kans om 
zorgvuldiger onderzoek te doen en het besluit (tot doorhaling van de inschrijving) beter te 
motiveren. Daarvoor dient de minister aan de hand van de feitelijke situatie op het moment 
van het nieuw te nemen besluit (op bezwaar) te beoordelen of ’t Jagershuis nog 
monumentwaardig is. Indien dat niet het geval is, mag de minister overgaan tot doorhaling 
van de inschrijving. De minister heeft hiervoor 16 weken de tijd gekregen.  

 
Gezien het bovenstaande willen wij u nadrukkelijk verzoeken om af te zien van het afvoeren van het 
gebouw van de monumentenlijst. Hiermee blijft een voor de gemeente Amstelveen belangrijk 
gebouw zowel qua architectuur, cultuurhistorie als qua horeca-bestemming behouden. Indien u 
besluit om het afvoeren van ’t Jagershuis van de monumentenlijst te heroverwegen kan daarnaast 
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snel haast gemaakt worden met de hoog noodzakelijke renovatie van het gebouw dat inmiddels als 
geruime tijd in zeer erbarmelijke staat verkeert.   
 
Wij zien de reactie op de tussenuitspraak van de Raad van State graag tegemoet en nodigen u van 
harte uit om samen met ons het gebouw en de omgeving uitvoerig op locatie te bekijken.  
 
Namens de fractie van D66 Amstelveen.  
 
Met hartelijke groet, 
 
H. van der Steenhoven  
Fractievoorzitter D66 Amstelveen 
 
T. Aslanjan  
Raadslid D66 Amstelveen (woordvoerder ruimtelijke ordening) 

 
 

 
 


