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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden in het 
stadhuis te Naarden op woensdag 28 september 2016 
 

 
Aanwezig: A.H.J.J. Luijten, A.E.P. Vlaanderen, mevrouw M.H.J. Potjer-Scholten, J.J. Kruyt, 

J. Duyts, M.J.R. Marshall, H.M. Bellaart, R.B.F. Niehe (VVD), M. Balzar, J.G.L. de Haan, 
M.T. Fambach, N.D.J. Kooij (D66), mevrouw N.J.C. van Tilburg, L.J.F. Zweers, H.J. de 
Hollander, J.A.I. de Lange, A. Mastenbroek (CDA), G.H.F. Boekhoff, K.P.J. Wiss, 
mevrouw R.P. Bekkema (PvdA), J.P. Portengen, mevrouw H.B. Boudewijnse, F. Vos 
(GroenLinks), mevrouw M.C.G. Munneke-Smeets (HvB), A.F. Haije, (50PLUS), 
J.A. Kwekkeboom, R.M.M. Sweijen (GOP) en J.J.M. van Wees (Gooise Ouderen Partij)  

 
Afwezig: B.D. Bergh (50PLUS), L.Hj. Voskuil (PvdA), mevrouw M.J. Rijnja-Stam (D66) 

 
Voorzitter: Mevrouw A. van Vliet-Kuiper  
 
Wethouders: Mevrouw M. van Meerten-Kok, mevrouw M. Sanderse, de heer G. Struik, de heer 

H. Boland. 
 

Griffier:  Mevrouw M.G. Knibbe 
 
Verslag:  Mevrouw N. Kwekkeboom 

 
1. Opening, vaststellen agenda  
De voorzitter opent de vergadering om 21.30 uur en verwelkomt alle aanwezigen. Er is bericht van 
verhindering ontvangen van de heer Bergh (50PLUS), mevrouw Rijnja-Stam (D66) en de heer Voskuil 
(PvdA). Mevrouw Boudewijnse (GroenLinks) komt iets later.  
Hart voor Bussum heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd over de 
spoorwegovergang Comeniuslaan/Zwarteweg. De motie wordt op de agenda geplaatst. 
De agenda wordt vastgesteld met inachtneming van het feit dat de motie over de spoorwegovergang is 
toegevoegd als agendapunt. 
 
1a.  Benoeming steunfractielid 
De voorzitter deelt mee dat de fractie van 50PLUS de heer Van der Schaaf heeft voorgedragen als 
steunfractielid. Hij zal benoemd worden tot steunfractielid.  
 
Beëdiging van de heer A. van der Schaaf tot steunfractielid namens 50PLUS.  
De heer Van der Schaaf wordt bij acclamatie benoemd.  
 
De voorzitter neemt hierop de belofte af: 

Ik verklaar dat ik, om tot steunfractielid of fractiemedewerker benoemd te worden, rechtstreeks nog 

middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik 

verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of 

enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik trouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als steunfractielid naar eer en geweten zal vervullen.  

 

De heer Van der Schaaf: Dat verklaar en beloof ik! 
 
De voorzitter feliciteert de heer Van der Schaaf en heet hem welkom terug.  
 
Er volgt applaus. 
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2. Vragenhalfuur 
De voorzitter deelt mee dat de fractie van 50PLUS een vraag heeft gesteld over Gooise verwarde 
hulpelozen na kantoortijd.  
 
De heer Haije (50PLUS) heeft in de Gooi- en Eemlander driemaal een uitgebreid redactioneel artikel 
gelezen waarin stond dat probleemgevallen na kantoortijd aan hun lot worden overgelaten. Hij vraagt of 
dat ook gebeurt in Gooise Meren.  
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat de crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg gefinancierd 
wordt vanuit de zorgverzekeringswet door Zilveren Kruis. Deze crisisdienst is 24/7 bereikbaar en 
toegankelijk op verwijzing van de politie en de huisartsen. Ze stelt dat de informatie waarnaar de heer 
Haije (50PLUS) verwijst, onjuist is.  
 
Het volgende onderwerp waarover een vraag is gesteld, is de verbouwing van Activiteitencentrum  
Jan Ligthart. 
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) vraagt waarom het college ervoor kiest om tweemaal in drie jaar tijd 
een intensieve verbouwing aan het Activiteitencentrum Jan Ligthart te laten plaatsvinden en niet in een 
keer alles mee te nemen. Ze vraagt of het college het belang van de cliënten in deze afweging 
meeneemt. De verbouwing die nu gaat plaatsvinden, zal negen maanden duren.  
De brandweer heeft aangegeven dat het pand niet brandveilig is, maar dat de situatie wordt gedoogd. 
Ze vraagt hoe het op dit moment is gesteld met de aansprakelijkheid.  
 
Wethouder Struik antwoordt dat de gemeenteraad van Bussum in november 2015 heeft besloten om de 
verbouwing van het Activiteitencentrum Jan Ligthart naar voren te halen, om Sherpa in staat te stellen 
daar te blijven.  
De verbouwing in 2017 is voorlopig de enige verbouwing die plaatsvindt. Een eventuele verbouwing van 
het dak zal later plaatsvinden, maar dat is geen langdurige verbouwing.  
Er is geen gedoogsituatie. De brandweer heeft gecheckt. Er blijkt een vluchtweg op de eerste verdieping 
niet te voldoen. In overleg met de gebruiker en de brandweer is bepaald dat men wel van de ruimte 
gebruik mag maken, maar onder andere voorwaarden. Dit is een gebruikelijke manier om een dergelijk 
probleem op te lossen.  
 
De heer Vos (GroenLinks) vraagt of na de verbouwing de vluchtwegen op orde zijn. 
 
De heer Kwekkeboom (GOP) vraagt of met het wijzigen van een ruimte op de eerste verdieping het 
pand brandveilig is.  
 
Wethouder Struik antwoordt bevestigend. 
 
Het volgende onderwerp waarover een vraag is gesteld, is zwem- en poloclub De Otters 
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) herinnert eraan dat er bij de bespreking van de perspectiefnota over 
zwem- en poloclub De Otters is gesproken. Er is toen een aantal suggesties aan het college voorgelegd 
om te bekijken hoe De Otters in de Zandzee kunnen blijven. Er zou onder andere worden gekeken naar 
het betalen van een meer marktconforme huur dan nu het geval is. Ze stelt de volgende vragen: 1) Wat 
hebben de gesprekken met sportfondsen opgeleverd? 2) Welke positie heeft de door de gemeente 
benoemde commissaris in dit traject ingenomen? 3) Kent de commissaris het belang van de gemeente 
en handelt hij daar ook naar? 4) Is er zicht op een huurverlaging naar marktconforme huur voor 
zwemvereniging De Otters? 5) Wat gaat het college doen om het risico op het verplicht moeten afnemen 
van lege uren door de gemeente te verlagen?  
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat de gemeente in gesprek is met sportfondsen over de 
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governancestructuur van beide baden. De gemeente is ook in gesprek met De Otters over de 
mogelijkheden om deze vereniging te faciliteren. Ze vindt dat de vragen van mevrouw Munneke-Smeets 
(HvB) voorsorteren op een specifieke oplossingsrichting. Het college kijkt breder naar oplossingen, met 
zowel sportfondsen als met De Otters. Het college zal de raad informeren zodra er een duidelijke 
oplossingsrichting in beeld is, die wordt gedragen door de betrokken partijen. Er zijn binnenkort 
gesprekken gepland om hier verder vorm aan te geven.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) wil graag een antwoord op haar vijfde vraag.  
 
De heer Balzar (D66) vraagt of de wethouder met ‘binnenkort’ binnen een maand bedoelt.  
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat ze met ‘binnenkort’ bedoelt: zodra de ambtenaar Sport terug is van 
vakantie. Volgens haar is dat eind volgende week.  
Wat het verplicht afnemen van lege uren betreft, merkt ze op dat het één niet per se aan het ander hoeft 
te worden vastgeknoopt. De opgave waar De Otters voor staan met het rondkrijgen van de financiën 
heeft te maken met het contract dat deze vereniging heeft. Dat heeft niet per se met sportfondsen te 
maken.  
 
De voorzitter stelt dat het college nog even moet bekijken wanneer de raad wordt meegenomen in de 
gesprekken die er zijn beloofd.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) vraagt of de vragen die zij heeft gesteld dan meegenomen kunnen 
worden in de gesprekken. Ze wil graag meer antwoorden dan ze nu heeft gekregen.  
 
De voorzitter constateert dat de wethouder knikt ter bevestiging.  
 
Het volgende onderwerp waarover vragen zijn ingediend, is het plaatsen van een hekwerk op de 
s’Jacoblaan.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) stelt de volgende vragen: 1) Is het college van mening dat er op de 
juiste wijze een burgerparticipatietraject is doorlopen bij dit project? 2) Heeft het college met alle 
omwonenden en de buurtpreventievereniging andere oplossingen onderzocht dan het plaatsen van een 
hekwerk? 3) Past het plaatsen van een hekwerk met een hoogte van 1,85 m binnen een beschermd 
dorpsgezicht?  
 
De heer Balzar (D66) stelt de volgende vragen. 1) Vanaf wanneer is dit project voor het eerst bij de 
gemeente gaan spelen en vanaf wanneer dateren de eerste beleidsstukken? 2) Is er echt gesproken met 
de buurtpreventievereniging Bredius 2 en/of het actiecomité Vrienden van Bredius? 3) Met betrekking 
tot het beheer van de openbare grond zodra het hek er staat: hoe zijn de afspraken gemaakt over de 
invulling van de kwaliteit? 4) Er spelen altijd zeer veel kleine kinderen op de hellingen van het groen. Wat 
gebeurt er voor deze kinderen? 5) Wat is er werkelijk gedaan aan de overlast van hangjongeren? 6) Hoe 
verhoudt zich dat tot het Mouwtje en moet het probleem misschien gezamenlijk worden aangepakt?  
 
De heer Marshall (VVD) sluit zich aan bij de woorden van de heer Balzar (D66).  
 
Wethouder Sanderse heeft geconstateerd dat er de laatste weken veel beroering is ontstaan over de 
mogelijke plaatsing van een hekwerk in het talud bij de speelweide aan de Burgemeester s’Jacoblaan. 
Buurtbewoners die tegen de plaatsing van een hek zijn, hebben zich verenigd in Vrienden van Bredius. 
Zij hebben een petitie opgesteld en handtekeningen opgehaald. Ze bedankt hen voor de inzet en de 
opbrengst. Het college vindt het belangrijk om goed in kaart te hebben wie belanghebbend is. De 
aanleiding voor het voornemen om een hek te plaatsen is dat een aantal bewoners van wie de woningen 
grenzen aan het talud van het speelveldje veel heeft geklaagd over overlast door jongeren. Deze 
jongeren hangen rond, maken lawaai en rommel. Ze gooien ook rommel in tuinen. Vorig jaar is in het 
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college van Bussum gesproken met deze groep bewoners. Verscherpte controle bleek weinig effectief. 
De groep bewoners ziet als oplossing het plaatsen van een hek in het talud. Ook op andere plaatsen rond 
het veld is al een hek aanwezig. De gemeente Bussum heeft destijds aangegeven het hekwerk te willen 
faciliteren. Dat kan alleen als er een ontheffing wordt verleend, omdat een hekwerk formeel in strijd is 
met het beschermde dorpsgezicht. Na de aanvraag van de vergunning zal een procedure doorlopen 
moeten worden. Het heeft het college verrast dat er nu een grote groep buurtbewoners tegen de aanleg 
van het hekwerk is. Het college neemt aan dat er een inschattingsfout is gemaakt. Gezien de commotie 
die de plaatsing teweegbrengt en het feit dat veel buurtbewoners niet waren aangehaakt, schort het 
college de aanvraag op. Er wordt nu geen besluit over het hek genomen. Het college wil op korte termijn 
met alle betrokkenen spreken, om te bekijken of er ideeën in de buurt leven om een oplossing te vinden 
voor de overlast. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden tussen de voor- en tegenstanders van een hek. 
Op de eerste vraag van de heer Balzar (D66) antwoordt ze dat dit anderhalf jaar geleden voor het eerst is 
gaan spelen. Op zijn tweede vraag antwoordt ze dat de buurtpreventievereniging Bredius 2 er niet bij 
betrokken is geweest en dat er wel is gesproken met het actiecomité Vrienden van Bredius. Op zijn 
derde vraag antwoordt ze dat er via een gebruikersovereenkomst invulling zal worden gegeven aan het 
beheer van het gedeelte achter het hek. Ook afspraken over de kwaliteit van het beheer en of dat 
gedeelte toegankelijk is, zouden daarin kunnen worden meegenomen. Op zijn vierde vraag antwoordt ze 
dat het spelen op het talud wordt beperkt door het hek. Er blijft nog wel een stuk talud over dat buiten 
het hek ligt. Op zijn vijfde vraag antwoordt ze dat er is gesproken met de jongerenagent en de 
wijkagent. Op zijn zesde vraag antwoordt ze dat als jongeren die overlast veroorzaken, op een plek 
worden weggestuurd, ze meestal op een andere plek overlast gaan veroorzaken.  
Het college begrijpt de indieners van de petitie zeer goed. Het college is het ermee eens dat een hek 
formeel een aantasting is van het beschermde dorpsgezicht.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) heeft geen duidelijk antwoord gehoord op de vraag welke 
alternatieven er zijn onderzocht.  
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat er een traject is ingegaan met een jongerenwerker en de wijkagent, 
om te bekijken of er een oplossing zou kunnen worden gevonden door met de jongeren in contact te 
treden. Deze benadering is niet effectief gebleken, omdat de jongeren wegrenden, zodra de 
jongerenwerker en de wijkagent in de buurt kwamen. 
 
De voorzitter vult aan dat de alternatieven zijn: het besluit wordt opgeschort en het college gaat 
opnieuw in gesprek. Er is dus meer ruimte om naar oplossingen te kijken.  
 
De voorzitter deelt mee dat drie partijen vragen hebben gesteld over de ijsbaan.  
 
De heer Zweers (CDA) stelt de volgende vragen. 1) Wanneer was bekend dat de ijsbaan niet op de 
reguliere plek kon worden gehuisvest? De reguliere plek was de plek voor het oude gemeentehuis in 
Bussum. 2) Wie is verantwoordelijk voor het vinden van een alternatieve locatie? Heeft de stichting die 
het jaarlijkse evenement organiseert het recht op de locatie voor het gemeentehuis? 3) Welke 
alternatieve locaties zijn onderzocht en welke belangen zijn er gewogen? 4) Waarom is er gekozen voor 
de Veldweg? 5) Is er voldoende rekening gehouden met het feit dat er parkeerplaatsen worden 
onttrokken op loopafstand van de belangrijkste winkelstraat van Bussum en dat tijdens de feestdagen? 
6) Hoe kan het dat er vanuit de winkeliers zoveel verzet is tegen dit voornemen? 7) Welke stappen zijn er 
genomen om hen te betrekken bij de beslissing om de Veldweg aan te wijzen als locatie? 8) Er zijn 
winkeliers die juridische stappen overwegen. Kan dit resulteren in een verbod op het huisvesten van een 
ijsbaan of tot een schadeclaim? 9) Welke vervolgstappen is de gemeente voornemens te nemen? Hij 
wijst op de motie die op 18 mei is aangenomen, waarin de raad de wens heeft uitgesproken om het 
evenement Bussum op IJs te laten doorgaan. 10) Welke locaties komen er nu in aanmerking, nu de 
Veldweg is uitgevallen en hoe wordt voorkomen dat het verzet wederom roet in het eten gooit? 11) Moet 
er gevreesd worden dat er dit jaar geen ijsbaan komt? Zo ja, kan er dan een claim komen jegens de 
gemeente voor de geleden schade? 
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De heer Balzar (D66) vraagt of er een mogelijkheid is om gratis parkeren op de drukste momenten op de 
voor ondernemers belangrijke dagen te realiseren, als compensatie voor de ondernemers die eronder 
lijden, bijvoorbeeld door De Olmen te gebruiken, en wat de kosten daarvan zijn. 
 
De heer Kruyt (VVD) stelt de volgende vragen. 1) Hoe zijn de ondernemers betrokken in het proces?  
2) Op welke manier kan er naar een alternatief worden gezocht en hoe kan de gemeente zich daarvoor 
bij uitstek inzetten?  
Met betrekking tot de kermis stelt hij de volgende vragen. 1) Hoe komt het dat de ondernemers zich 
overvallen voelen? 2) Hoe zijn ze betrokken bij het proces? 3) Hoe kijkt het college tegen juridische 
stappen aan? 4) Zijn er contractuele verplichtingen met de kermis? 5) Heeft het college voldoende 
oplossingen voor parkeren, laden en lossen, afvalinzameling en dergelijke? 6) Zijn er alternatieven 
bekeken? 7) Vindt het college de Veldweg geschikt als evenementenlocatie, nu er zoveel verzet is?  
 
Wethouder Van Meerten antwoordt op vraag 1 van het CDA dat het college, op het moment dat het wist 
dat de verbouwing doorging, bekeken heeft of Bussum op IJs ergens in de buurt van het gemeentehuis 
kon plaatsvinden. Op 18 mei werd de motie aangenomen met het verzoek om de uiterste inspanning te 
verrichten. Voor het zomerreces was duidelijk dat er naar een alternatieve locatie zou moeten worden 
gezocht, omdat de verbouwing in november zou beginnen of misschien al eerder. Op de tweede vraag 
van het CDA antwoordt ze dat er geen vaste afspraken zijn over locaties. Bussum op IJs heeft geen recht 
op de plek voor het gemeentehuis. Op vraag 3 van het CDA antwoordt ze dat het uitgangspunt was dat 
er een locatie moest komen in het centrum of de directe omgeving. Er is gekeken naar het 
Wilhelminaplantsoen, de tuin van Mariënburg en de Veldweg. De belangen van de ondernemers en van 
de inwoners zijn gewogen. Op vraag 4 tot en met 7 van het CDA antwoordt ze dat er is gekozen voor de 
Veldweg, omdat deze op loopafstand ligt van de belangrijkste winkelstraat in Bussum. Er is onderzocht 
hoe groot de capaciteit is van de parkeergarages Nieuwe Brink en De Olmen. Dit zijn de parkeergarages 
die het dichtst bij het centrum liggen. Er is rekening mee gehouden dat een aantal parkeerplaatsen bij 
het gemeentehuis behouden zou worden en dat er een klein parkeerterrein is op het maaiveld bij 
parkeergarage De Olmen, dat de gemeente zou kunnen huren in het weekend. Uit het onderzoek bleek 
dat er voldoende capaciteit zou zijn. Voor de ondernemers die hun winkel aan de Veldweg hebben, was 
dit toch onacceptabel. Ze vonden dat er te veel parkeerplekken op maaiveldniveau verdwenen. Op 
vraag 8 van het CDA antwoordt ze dat ze niet verwacht dat er ondernemers zijn die juridische stappen 
gaan zetten, nu het evenement niet op de Veldweg zal plaatsvinden.  
Het college heeft besloten de kermis te laten doorgaan. De kermis is nooit populair geweest bij de 
winkeliers. Wellicht zullen er claims komen. De gemeente heeft op de juiste manier vergunningen 
verleend. De kermis start op 5 oktober.  
Mogelijk geeft Bussum op IJs deze week nog een andere mogelijkheid voor een locatie door. Ook voor 
deze locatie geldt dat er procedures moeten worden gestart voor de ontheffing van evenementen en 
voor de vergunning zelf. Dat heeft tijd nodig.  
Op de vraag hoe kan worden voorkomen dat er te weinig draagvlak zal ontstaan voor de keuze van een 
locatie, antwoordt ze dat de gemeente Bussum op IJs heeft aangeraden om te gaan spreken met 
inwoners en ondernemers, om te bekijken of het mogelijk is om het evenement op een andere plek te 
organiseren. Dat is Bussum op IJs van plan te gaan doen. De gemeente zal Bussum op IJs daarbij 
faciliteren. Op vraag 11 van het CDA antwoordt ze dat de traditie niet in gevaar hoeft te komen. Mogelijk 
kan Bussum op IJs volgend jaar weer op het Raadhuisplein worden gehouden of elders.  
Op de vraag van D66 antwoordt ze dat het technisch mogelijk is om gratis parkeren op de drukste 
momenten te realiseren. Daar zijn kosten aan verbonden. De parkeerapparatuur moet dan worden 
aangepast. Dat kost ongeveer 400 euro. Daarnaast zal er sprake zijn van lagere inkomsten op zaterdag. 
Hierbij moet worden gedacht aan ongeveer 1000 euro in drukke periodes en lager op normale 
zaterdagen.  
Op de eerste twee vragen van de VVD over de kermis antwoordt ze dat ze niet weet waarom de 
ondernemers zich overvallen voelen. In de gesprekken die zijn gevoerd met OVGM 
(Ondernemersvereniging Gooise Meren) en Bussum op IJs is steeds gezegd dat de gemeente ook zoekt 



6 

naar een alternatief evenemententerrein voor de kermis. Tijdens die gesprekken heeft OVGM gezegd 
dat de ondernemers niet blij zijn met de kermis.  
Op de vierde vraag van de VVD over de kermis antwoordt ze dat de gemeente geen contractuele 
verplichtingen heeft aangaande de kermis. De organisator van de kermis gaat contracten aan met 
kermisexploitanten. Er zou een claim kunnen worden ingediend bij de gemeente als de kermis niet 
doorgaat.  
 
De heer Zweers (CDA) vraagt of het niet vreemd is dat er geen overeenkomst is tussen de stichting en de 
gemeente. Verder deelt hij mee dat volgens hem zijn zesde en zevende vraag nog niet zijn beantwoord. 
Hij vraagt zich af hoe het kan dat de winkeliers zich ineens heftig verzetten tegen Bussum op IJs.  
 
De voorzitter oordeelt dat de zesde en zevende vraag van de heer Zweers (CDA) wel zijn beantwoord. 
 
De heer Kruyt (VVD) heeft de wethouder horen zeggen dat draagvlak cruciaal is bij de keuze van een 
locatie voor Bussum op IJs. Hij vraagt of draagvlak niet cruciaal is bij de keuze van een locatie voor een 
kermis.  
Hij heeft de wethouder horen zeggen dat er eerder met de ondernemersvereniging is gesproken over 
een kermis op de Veldweg, maar dat ondernemers zich toch overvallen voelen. Hij vraagt of de 
ondernemers mogelijk niet goed zijn geïnformeerd en of de gemeente alleen met OVGM heeft 
gesproken of ook met andere ondernemers.  
Hij heeft nog geen antwoord gekregen op zijn vijfde vraag. Tot slot vraagt hij of de wethouder de 
Veldweg ziet als eenmalige locatie voor een evenement.  
 
Wethouder Van Meerten antwoordt op de laatste vraag dat de Veldweg haar geen ideale locatie lijkt, 
gezien het verzet daartegen van de ondernemers. In eerste instantie was het de bedoeling dat eenmalig 
van deze locatie gebruik zou worden gemaakt.  
Op de vijfde vraag van de VVD antwoordt ze dat het college voldoende oplossingen heeft voor parkeren, 
laden en lossen, afvalinzameling en dergelijke. Wat parkeren betreft, heeft de gemeente de 
mogelijkheid geboden om een stuk parkeerplaats te huren bij De Olmen op maaiveld. Ze wijst erop dat 
de kermis slechts vijf dagen duurt, terwijl Bussum op IJs een maand duurt. Een van die vijf dagen valt op 
zondag. De meeste bezoekers van de kermis zijn jongeren. Deze komen per fiets. Er zal goed gekeken 
worden naar rommel.  
Ze is het niet eens met de heer Zweers (CDA) dat de winkeliers zich ineens heftig verzetten tegen 
Bussum op IJs. Volgens haar is er voldoende gesproken met de ondernemers. OVGM en Bussum op IJs 
hebben op zich genomen om te proberen voldoende draagvlak te krijgen. Omdat de knoop moest 
worden doorgehakt, heeft ze aan OVGM gevraagd of OVGM het idee had dat er voldoende draagvlak 
was onder haar leden. Dat bleek niet het geval te zijn. Niet alle winkeliers zijn lid van OVGM. OVGM is 
ook langs geweest bij niet-leden. Het college vindt het jammer dat het evenement niet kan doorgaan op 
de Veldweg. Zowel het college als Bussum op IJs en OVGM vinden dat de beste locatie. Ze hoopt dat er 
voldoende draagvlak is voor de locatie Wilhelminaplantsoen.  
 
De voorzitter vult aan dat het gaat om een evenementenvergunning. Dat is een vergunning die de 
burgemeester per jaar uitgeeft. Het betreft geen meerjarige verplichtingen.  
 
Het volgende onderwerp is De Krijgsman.  
 
Mevrouw Bekkema (PvdA) heeft gehoord dat er een rechtszaak is geweest tegen de gemeente Gooise 
Meren, aangespannen door RTV Noord-Holland. Haar fractie heeft de volgende vragen. 1) Waarom is de 
raad niet geïnformeerd over het feit dat er over een dergelijk politiek uiterst gevoelig onderwerp een 
verzoek tot openbaarmaking van geheime stukken is gedaan? 2) Welke stukken betreft het precies en 
zijn dit andere geheime stukken dan de stukken die de raadsleden bezitten? 3) Ze heeft gelezen dat 
ambtenaren van de gemeente Gooise Meren op vragen van de rechter hebben geantwoord dat de 
gevraagde stukken niet meer beschikbaar zijn, omdat ze kwijt, respectievelijk niet langer op de 
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computers van de gemeente Gooise Meren te vinden zijn. Is dat correct? 4) Hoe kan het dat stukken in 
een dergelijk precair dossier verdwijnen, respectievelijk niet meer te vinden zijn? 5) Wie is 
verantwoordelijk voor de correcte en zorgvuldige archivering van gemeentelijke stukken, respectievelijk 
het beheer van de archieven van de voormalige gemeentes? 6) Volgens het artikel moet de informatie 
achterhaald worden bij mensen die niet langer werkzaam zijn bij de gemeente Gooise Meren en is dit 
lastig. Is dit correct? 7) Hoe kan het dat de archieven van een kersverse gemeente van de omvang van 
Gooise Meren blijkbaar niet op orde zijn en wat gaat het college eraan doen om deze zo spoedig 
mogelijk op orde te brengen, conform de kwaliteitsregels voor archivering en bewaarplicht? 8) Hoe duidt 
het college de uitspraak van de rechter met betrekking tot de geheime stukken, waaronder de 
vaststellingsovereenkomst (VOK)? 9) Is het college van plan de uitspraak van de rechter te respecteren 
en de stukken alsnog openbaar te maken? 10) Wat zijn de gevolgen, wanneer de gemeente de geheime 
stukken op last van de rechter alsnog openbaar moet maken? 11) Welke vervolgstappen gaat het college 
zetten?  
 
Wethouder Boland antwoordt op de eerste vraag dat voor het college geheimhouding van de 
vaststellingsovereenkomst van groot belang is. Het college is van mening dat de gemeenteraad over het 
plaatsvinden van de zittingen niet actief geïnformeerd hoeft te worden. Over een eventuele uitspraak zal 
het college de raad informeren.  
Op vraag 2 en 3 antwoordt hij dat het kernverzoek het openbaar maken van de geheime delen van de 
VOK betreft, vooral de stukken die tot totstandkoming van de VOK een rol hebben gespeeld. Volgens 
een artikel hebben ambtenaren aangegeven dat er stukken kwijt zijn, maar dat is niet het geval. 
Ambtenaren van de gemeente Gooise Meren hebben aangegeven dat de VOK in de gemeente Muiden 
tot stand is gekomen en dat de betreffende onderhandelaars nu niet meer werkzaam zijn bij de 
gemeente Gooise Meren. Dat betekent dat er meer onderzoek dient plaats te vinden bij oud-
medewerkers naar de stukken die bij de totstandkoming een rol hebben gespeeld. De reikwijdte daarvan 
wordt onderzocht.  
Op vraag 4 antwoordt hij dat het niet zo is dat precaire stukken zomaar zijn verdwenen. Het verzoek 
gaat mede over de totstandkoming van de VOK.  
Op vraag 5 antwoordt hij dat het college op grond van de Archiefwet verantwoordelijk is voor de 
archivering van bescheiden van gemeentelijke organen.  
Op vraag 6 antwoordt hij dat er meerdere personen zullen worden geraadpleegd die niet meer 
werkzaam zijn bij de gemeente.  
Op vraag 7 antwoordt hij dat de archivering van de gemeente Gooise Meren voldoet aan alle eisen. Het 
verzoek van de rechtbank is een onderzoeksvraag.  
Op de vragen 8 en 9 antwoordt hij dat de rechter aan de gemeente heeft gevraagd om haar de door  
RTV Noord-Holland gevraagde stukken onder geheimhouding toe te sturen. De volgende zitting zal een 
inhoudelijke zitting zijn. Dan zal de vraag door de rechter worden beantwoord of de geheimhouding, die 
is opgelegd door de gemeenteraad, wettelijk voldoende is. Tegen deze uitspraak is dan weer beroep 
mogelijk.  
Op vraag 10 antwoordt hij dat de gemeente in hoger beroep kan gaan, als de rechter verordonneert dat 
de stukken alsnog openbaar moeten worden gemaakt.  
Op vraag 11 antwoordt hij dat de gemeente zal voldoen aan het verzoek van de rechtbank om binnen zes 
weken de gevraagde informatie zo volledig mogelijk te verstrekken.  
 
De heer Wiss (PvdA) vraagt waarom stukken die van belang zijn bij de totstandkoming van de 
overeenkomst niet in het dossier zitten. Hij wijst erop dat de wethouder heeft gezegd dat alle van belang 
zijnde stukken in de gemeente zijn, maar dat een aantal stukken bij medewerkers zijn. Hij denkt dat deze 
stukken net zo belangrijk zijn als de VOK.  
 
Wethouder Boland antwoordt dat de vraag duidelijk is, maar dat de heer Wiss ervan uitgaat dat het 
helder is welke stukken er precies van belang zijn geweest voor de totstandkoming van de VOK. 
Daarover is juridische strijd mogelijk. De gemeente gaat dat eerst uitzoeken. De gemeente zal er dan 
voor zorgen dat alle betreffende stukken er zijn.  
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De voorzitter vult aan dat de raad in de komende maanden nog voldoende tijd krijgt om hierover te 
spreken.  
 
3. Meningsvormende raad 

a. Afzien van beroep tegen bestemmingsplan Bloemendalerpolder 
De heer Fambach (D66) deelt mee dat de vragen die D66 had, naar behoren zijn beantwoord tijdens het 
gesprek. Wat D66 betreft, kan het onderwerp worden doorgeleid naar het besluitvormende deel van de 
vergadering.  
 
De heer Portengen (GroenLinks) deelt mee dat ook GroenLinks tevreden is met de antwoorden op de 
vragen. GroenLinks staat achter het voorstel.  
 
Mevrouw Bekkema (PvdA) deelt mee dat haar fractie akkoord is. Wat de PvdA betreft, kan het voorstel 
worden doorgeleid. 
 
De heer Kwekkeboom (GOP) stelt dat de gemeente Weesp iets wil van de gemeente Gooise Meren, 
maar dat Gooise Meren ook iets van Weesp wil en wel een vorm van compensatie voor de overdracht van 
de Bloemendalerpolder. Hij vraagt waarom er niet naar een andere oplossing wordt gekeken, als er een 
aantal van deze zaken zijn, plus het feit dat Weesp wil aanhaken bij Gooise Meren wat de Wmo betreft en 
wat financiën betreft.  
 
Volgens de voorzitter heeft de heer Kwekkeboom deze vraag vanavond al eerder gesteld en heeft hij er 
ook al antwoord op gekregen.  
 
De heer Kwekkeboom (GOP) is van mening dat hij er geen expliciet antwoord op heeft gekregen.  
 
De heer Marshall (VVD) deelt mee dat wat zijn fractie betreft, het onderwerp kan worden doorgeleid.  
Er is vanavond uitvoerig over het onderwerp gesproken, naar tevredenheid van de VVD.  
 
Wethouder Boland deelt mee dat de compensatie voor het gebied dat veranderd is door de 
grenswijziging, een eigen traject kent. De gemeente Gooise Meren heeft de gemeente Weesp daarop 
aangesproken. Vervolgens is de provincie aan zet om hierover een uitspraak te doen. Hij neemt de 
suggestie mee om te bekijken waarover de gemeente eventueel nog kan onderhandelen.  
 
De voorzitter constateert dat het onderwerp kan worden doorgeleid naar het besluitvormende deel van 
de vergadering.  
 

b. Vaststellen jaarstukken OFGV 2015, bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling en 
begroting OFGV 2017 

De heer Vos (GroenLinks) constateert dat het stuk dat nu voorligt iets is gewijzigd ten opzichte van het 
stuk dat bij het gesprek van 20 april is ingediend. Hij vraagt of het stuk niet terug zou moeten naar een 
gesprek, omdat het een gewijzigd voorstel betreft ten opzichte van het eerdere stuk. 
 
De heer Zweers (CDA) deelt mee dat het CDA kennisgenomen heeft van alle zienswijzen. De fractie 
heeft vastgesteld dat Gooise Meren met een vaststelling kwam ten aanzien van de inkomsten, waar 
andere gemeentes niet zo op hebben gelet. Hij denkt dat dit te maken heeft met het feit dat Gooise 
Meren relatief veel bijdraagt. Dit wordt ook gezien door de provincie Noord-Holland in de zienswijze. De 
provincie ziet dat daarin een onzekerheid zit. Er is onzekerheid over de inkomsten. Het CDA kan prima 
leven met de begroting zoals deze nu voorligt, maar het CDA wil ook gebruikmaken van de mogelijkheid 
om het college erop te wijzen dat het er volgend jaar anders kan uitzien. Verder wijst hij erop dat de 
schaduwboekhouding ertoe gaat leiden dat men de begroting niet langer op de historische kostprijs kan 
opstellen. Hij vraagt wat dit voor gevolgen kan hebben voor Gooise Meren qua bijdragen. Hij vraagt of de 
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begroting van volgend jaar gemaakt wordt volgens de systematiek van de historische prijs of volgens de 
kostensystematiek.  
 
De heer Sweijen (GOP) herinnert eraan dat het college in april geen zienswijze wilde indienen, maar de 
raad wel. De zienswijze is ingediend op 3 mei. Deze is op 26 mei aangekomen bij de omgevingsdienst. De 
zienswijze is door de raad vastgesteld. Daarin is gezegd dat de raad het niet leuk vindt dat er 
250.000 euro als extra inkomsten gegenereerd moeten worden. De raad vindt dat een onwenselijke 
situatie, gezien de onzekerheid die er bestaat over deze inkomsten. De raad heeft in april gezegd dat er 
moet worden bezuinigd. De zienswijze is verstuurd. Hij vindt het vreemd dat men vervolgens terugkwam 
met het feit dat er 311.000 euro in een bestemmingsreserve moest gaan komen. Hij ziet daarvoor geen 
enkele onderbouwing. Als het geld niet in twee jaar is uitgegeven, gaat het terug naar de gemeentes. Hij 
is er zeker van dat het geld opgaat. Hij vraagt hoe het kan dat het college geen zienswijze wil indienen, 
terwijl deze zienswijze afwijkt van de eerdere zienswijze die de raad heeft gestuurd.  
 
De heer Kooij (D66) stelt dat uit de stukken blijkt dat er een zienswijze is ingediend door Gooise Meren, 
omdat Gooise Meren het onwenselijk vond dat de taakstelling gedekt werd uit onzekere inkomsten. Hij 
vraagt of de portefeuillehouder kan leven met het antwoord dat gegeven is. Het antwoord luidde: ‘De 
taakstelling is opgenomen aan de inkomstenkant van de begroting, omdat dit de beste oplossing biedt 
voor het structureel in evenwicht brengen van de begroting, waarbij frictiekosten beperkt kunnen blijven. 
Daarnaast schuwt het dagelijks bestuur het verlagen van de uitgaven niet.’ Hij concludeert dat er wel een 
zienswijze is ingediend, maar dat het antwoord dat is gegeven, onduidelijk is.  
 
De heer Bellaart (VVD) deelt mee dat zijn fractie is geschrokken van de hoge bestemmingsreserve voor 
innovatie. Zijn fractie heeft min of meer dezelfde vragen als D66. Het is bekend dat de reserves van 
OFGV goed op orde zijn. Hij ziet daarom geen aanleiding voor deze nieuwe reserve. 
 
Wethouder Boland denkt dat de vraag van de heer Vos aan de agendacommissie moet worden 
voorgelegd.  
 
De voorzitter vindt dat men elkaar niet moet bezighouden. Ze wijst erop dat de discussie nu op de 
agenda staat.  
 
De heer Boland deelt mee dat een groot deel van de procedures is vastgelegd in de gemeenschappelijke 
regeling. Er is in het voorjaar wel over een zienswijze gesproken, maar dat ging over de jaarstukken. De 
zienswijzen van alle gemeentes en de provincie worden in het algemeen bestuur gebracht. Het bestuur 
stelt uiteindelijk de jaarstukken vast. De zienswijze die in het voorjaar is ingediend, ging over de 
jaarstukken, niet over de begroting. Het verzoek van het college om nu geen zienswijze in te dienen, gaat 
over de begroting 2017. De andere stukken zijn toegevoegd voor de volledigheid.  
Gooise Meren heeft in de zienswijze in het voorjaar aangegeven een afwijkende mening te hebben. De 
algemene mening is dat er een opdracht is gegeven bij de start van de omgevingsdienst om op basis van 
de historische kosten uit te komen met een behoorlijke bezuinigingsslag en met een nullijn over een 
groot aantal jaren. Er is door alle deelnemers gezegd dat het mogelijk moet zijn om naast de 
bezuinigingen geld te genereren door extra werkzaamheden uit te voeren voor de exploitatie van de 
omgevingsdienst. Als het bestuur, alle gemeentes gezamenlijk en de provincie gezegd hebben dat het 
mag, kan Gooise Meren wel zeggen dat ze dat niet leuk vindt, maar er is een opdracht geformuleerd voor 
de omgevingsdienst om geld te genereren buiten de werkzaamheden voor de gemeentes en de 
provincie.  
 
De heer Zweers (CDA) vraagt of er al resultaten bekend zijn.  
 
De heer Boland antwoordt dat de heer Zweers (CDA) iets te snel gaat voor hem. Er moeten inkomsten 
worden gegenereerd. Dat gaat op dit moment redelijk goed. Veel van deze inkomsten komen voort uit 
het geven van cursussen aan andere omgevingsdiensten. Om cursussen te kunnen geven, moet men 
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eerst het eigen personeel scholen en moet er expertise worden aangetrokken. Daarom wil men een 
reserve voor innovatie instellen, waar gedurende twee jaar geld uit kan worden onttrokken om producten 
te kunnen ontwikkelen, waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd. Als het geld in die twee jaar 
niet is gebruikt, wordt het teruggestort. Hij deelt de gedachte van het GOP dat er geen geld terugkomt, 
absoluut niet. Volgens hem komt er gigantisch veel geld terug en wordt er veel bezuinigd ten opzichte 
van de historische kosten.  
 
De heer Sweijen (GOP) wijst erop dat hij heeft gezegd dat hij niet verwacht dat er iets terugkomt van het 
bedrag van 311.000 euro voor de bestemmingsreserve. Hij heeft niet gesproken over andere bedragen 
die terugkomen.  
 
Wethouder Boland heeft er het volste vertrouwen in dat wat er overblijft, terugkomt, gezien hoe goed 
het gaat.  
In antwoord op de vraag over de schaduwboekhouding, deelt hij mee dat een aantal jaren geleden bij alle 
deelnemers de vraag opkwam of het niet redelijk zou zijn om het profijtbeginsel toe te passen. De 
financiering van de omgevingsdienst wordt nu gedaan vanuit historische kosten. Men wilde naar een 
verantwoording op basis van profijt. Daarover is lang gesproken. De uitkomst was dat besloten werd dat 
de omgevingsdienst dit jaar een schaduwboekhouding bijhoudt op basis van een kostprijssystematiek. Er 
wordt dus precies bijgehouden hoeveel tijd aan een bepaalde controle wordt besteed en hoeveel 
controles er worden gedaan in een bepaalde gemeente. De resultaten daarvan zullen waarschijnlijk in 
februari beschikbaar zijn. Het CDA wil deze resultaten al kunnen inzien voordat de perspectiefnota 
uitkomt in april. Hij denkt dat een periode van twee maanden te kort is om er echt over te kunnen 
spreken en een besluit te nemen. De omgevingsdienst gaat haar best doen om de resultaten te leveren. 
De cijfers zijn nu een halfjaar bijgehouden. Daarmee kan men weinig zeggen. Er kunnen binnen een jaar 
grote verschillen zijn. De resultaten tot nu toe geven aan dat als men hiermee door zou gaan, er 
behoorlijke verschuivingen per gemeente kunnen plaatsvinden.  
 
De heer Sweijen (GOP) merkt op dat er een raadsvoorstel voorligt waarover men drie beslissingen moet 
nemen. 
 
De voorzitter corrigeert hem. Er liggen stukken voor ter kennisname. Er ligt geen raadsvoorstel voor 
over de omgevingsdienst.  
 
De heer Sweijen (GOP) merkt op dat er iets is gewijzigd met betrekking tot de bestemming van de winst. 
De winst gaat naar de bestemmingsreserve Innovatie en ontwikkeling. Verder merkt hij op dat er een 
wijziging in de Begroting 2017 heeft plaatsgevonden. In april was er geen sprake van een reserve voor 
Innovatie en ontwikkeling.  
De raad heeft destijds een zienswijze ingediend. Hij stelt dat het college de kans krijgt om opnieuw een 
zienswijze in te dienen over de bestemmingsreserve Innovatie en ontwikkeling. Het verbaast hem dat het 
college dat niet doet. Hij verzoekt het college om alsnog een zienswijze op te stellen over het vormen van 
een bestemmingsreserve Innovatie en ontwikkeling. Daarin zou moeten staan dat er een betere 
onderbouwing moet komen voor het bedrag dat wordt voorgesteld. Er zou ook in moeten staan dat er 
meer zekerheid is dat er geld terugkomt, dat niet wordt gebruikt, en dat er meer zekerheid komt over de 
inkomsten.  
 
De voorzitter wijst erop dat de wethouder daar duidelijk op ingegaan is.  
 
Wethouder Boland begrijpt de redenering van de heer Sweijen (GOP), maar hij wijst erop dat toen de 
jaarstukken naar het algemeen bestuur zijn gegaan en als zodanig zijn vastgesteld, er een nieuwe 
politieke realiteit is ontstaan. Alle andere deelnemers hebben namelijk gezegd dat zij het goed vinden 
dat er met externe inkomsten wordt gewerkt. Hij vindt dat de heer Sweijen niet moet terugvallen op de 
zienswijze van voor de jaarstukken.  
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De voorzitter wijst erop dat de heer Sweijen (GOP) spreekt over een toekomstige besteding. 
 
De heer Sweijen (GOP) vraagt waarom de gemeente geen gebruik maakt van de gelegenheid om een 
zienswijze in te dienen over de bestemmingsreserve Innovatie en ontwikkeling.  
 
Wethouder Boland antwoordt dat het college vanuit de nieuwe politieke werkelijkheid, waarin de 
jaarstukken zijn vastgesteld, inclusief de afspraak dat er een mogelijkheid moet zijn voor de 
omgevingsdienst om geld bij te verdienen vanuit externe kosten, de raad heeft geadviseerd om de oude 
zienswijze die is afgewezen, niet nog een keer te herhalen, omdat dat geen zin heeft.  
 
De heer Zweers (CDA) merkt op dat er nu een halfjaar is gekeken hoe het zit met de 
schaduwboekhouding. Hij vraagt de wethouder een tipje van de sluier op te lichten en aan te geven of de 
gemeente Gooise Meren te veel of te weinig betaalt.  
 
Wethouder Boland wil best een tipje van de sluier oplichten, naar hij wijst er ten eerste op dat 
halfjaarlijkse cijfers geen representatief beeld geven. Ten tweede wijst hij erop dat de cijfers zijn 
gebaseerd op de geschatte gegevens van de kostprijssystematiek. Het ziet ernaar uit dat, als alle 
bijdragen van alle gemeentes op dit moment worden opgeteld, dat meer is dan nu wordt omgezet. Zijn 
verwachting is dat alle gemeentes te veel betalen.  
 
De heer Vos (GroenLinks) merkt op dat in het besluit wordt gesproken over de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen. Hij vraagt of het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst een behandeling van 
zienswijzen heeft gepland. In dat geval kan hij zich voorstellen dat de raad misschien een zienswijze wil 
indienen, ondanks het feit dat het college dat afraadt en het netto effect ervan waarschijnlijk laag zal 
zijn.  
 
De voorzitter vindt dat dit een vraag naar de bekende weg is, maar ze stelt voor dat de wethouder hem 
toch beantwoordt. 
 
Wethouder Boland antwoordt dat het mogelijk is om een zienswijze in te dienen en dat daarop dan een 
reactie wordt gegeven. De zienswijze en de reactie gaan dan samen naar het bestuur.  
 
De voorzitter denkt dat de heer Vos (GroenLinks) in dat geval al een amendement klaar had moeten 
liggen. Zij geeft aan dat het goed is als de raad zich de komende maanden oefent in het laten 
doordringen wat het betekent als men in een gemeenschappelijke regeling zit en welke rol de raad dan 
nog heeft. Ze vindt dat men de rol van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling moet 
accepteren. 
 
De heer Sweijen (GOP) vindt dat het dan juist belangrijk is om een zienswijze in te dienen. Daarmee kan 
de raad zijn mening geven. Hij vindt dat er nu een kans wordt gemist om deze te geven.  
 

c. Motie van Hart voor Bussum: spoorwegovergang Comeniuslaan/Zwarteweg 
Op verzoek van mevrouw Munneke-Smeets (HvB) worden de vragen van de VVD over de motie, gesteld 
voordat Hart voor Bussum de motie indient. 
 
De heer Marshall (VVD) vraagt hoe het college de veiligheid rondom de spoorovergang 
Comeniuslaan/Zwarteweg gaat waarborgen, als de overgang wordt aangepast. Verder vraagt hij hoe het 
college de doorstroming in de omliggende straten gaat bevorderen en de overlast die daardoor kan 
ontstaan beperken, als de spoorovergang weer volledig wordt opengesteld voor verkeer.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) brengt in herinnering dat ProRail onlangs een presentatie heeft 
gegeven over de overwegen in Gooise Meren. Daarin werd erop gewezen dat er veranderingen gaan 
komen die een aanpassing vragen van de inrichting van de spoorwegovergangen. De overweg 
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Comeniuslaan/Zwarteweg zal niet langer handmatig worden bediend. De overgang is nu veilig ingericht 
met spoorwegbomen die de spoorwegovergang volledig afsluiten. Na de herinrichting zullen er halve 
spoorbomen zijn. Op 28 mei 2015 heeft de raad van Bussum een motie aangenomen, waarin diverse 
verzoeken aan het college zijn gedaan. Eén daarvan was dat bij herinrichting van de overwegen niet 
alleen de wettelijke inspraak van bewoners en stakeholders, maar ook daadwerkelijk participatie van 
bewoners en stakeholders moet worden gewaarborgd. Een ander verzoek was om de overgang aan de 
Comeniuslaan open te houden voor alle verkeersdeelnemers. Toen deze motie werd ingediend, was de 
overweg veilig ingericht. De situatie gaat veranderen. ProRail heeft aangegeven dat op 1 oktober 
duidelijk moet zijn voor welke verkeersdeelnemers de herinrichting van de spoorwegovergang bij de 
Comeniuslaan moet plaatsvinden. ProRail vindt halve spoorbomen bij deze overgang niet veilig.  
Omdat de motie van mei 2015 het college de mogelijkheid ontneemt om de overweg optimaal veilig in te 
richten en eventueel af te sluiten voor snelverkeer, zou Hart voor Bussum graag zien dat de huidige 
gemeenteraad hierover een ander besluit neemt.  
Er is geen tijd meer voor een integraal verkeersplan en voor de in 2015 beloofde burgerparticipatie.  
De herinrichtingsplannen die nu voorliggen, maken van een veilige spoorwegovergang een zeer onveilige 
spoorwegovergang.  
ProRail gaat nu de overweg herinrichten. ProRail adviseert de gemeente om de overweg optimaal veilig 
in te richten met gesloten bomen en alleen langzaam verkeer. Daarom dient Hart voor Bussum een 
motie in om dit advies op te volgen.  
 
Motie 
Onderwerp: Spoorwegovergang Comeniuslaan/Zwarteweg  
Indiener: Marieke Munneke-Smeets (HvB)  
 
Verzoekt het college: 

1. De veiligheid van fietsers en voetgangers te waarborgen bij de spoorwegovergang op de 
Comeniuslaan/ Zwarteweg en bij ProRail te pleiten voor een gesloten overgang (AHOB met 
gesloten bomen) en een optimaal veilige inrichting.  

2. Indien een gesloten overgang alleen mogelijk is als de functionaliteit van de spoorwegovergang 
wijzigt van gemengd (snel en langzaam verkeer) naar uitsluitend langzaam verkeer, te kiezen 
voor een wijziging naar langzaam verkeer en dit aan te geven bij ProRail.  

 
Toelichting

 

Overwegende dat: 

 De overweg op de Comeniuslaan/Zwarteweg, gemengd ingericht (voor snel en langzaam 
verkeer), op dit moment handmatig bediend wordt door ProRail (EBO) en daardoor afgesloten 
kan worden door hele spoorbomen.  

 Er de volgende veranderingen gaan plaatsvinden: het aantal sporen gaat van 5 naar 2, er komt 
een toename van treinverkeer (tot 26 treinen per uur) en de overgang gaat automatisch bediend 
worden (AHOB).  

 Het gevolg van deze veranderingen met de huidige gemengde functionaliteit van de overgang 
betekent dat de overgang een AHOB met halve bomen en rinkelende bellen zal worden. 

 Een AHOB-overgang met halve bomen op deze locatie met de huidige inrichting van het 
stratenplan (2 wegen - vanuit Binnenhof en vanaf station langs het spoor - die uitkomen op het 
niet afgeschermde gedeelte van de overgang) zal leiden tot gevaarlijke situaties: zigzaggend 
omzeilen van de spoorbomen door fietsers en voetgangers. 

 De gemeente Gooise Meren voor 1 oktober 2016 aan ProRail aan moet geven welke functionele 
inrichting zij kiest voor de spoorwegovergang (gemengd of voor uitsluitend langzaam verkeer). 

 De unaniem aangenomen motie door de raad van Bussum d.d. 28 mei 2015 heeft vastgelegd dat 
de huidige gemengde functionaliteit in stand zou blijven bij herinrichtingen ervan uitgaande dat 
de spoorwegovergang handmatig bediend zou blijven.  
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 De spoorwegovergang van de Comeniuslaan nihil (tot 180 auto’s per etmaal) wordt gebruikt t.o. 
+/- 8000 auto’s op de Generaal de la Reijlaan en +/- 14.000 op de Cort van der Lindenlaan (cijfers 
uit 2009, 2014 en 2015 – gemeente Bussum). 

 De Comeniuslaan een erftoegangsweg is en geen doorgaande weg. 

 ProRail op 5 juli jl. tijdens een presentatie in Jan Tabak heeft aangegeven dat zij vanuit 
veiligheidsoverwegingen een voorkeur heeft voor een oplossing zonder snelverkeer voor deze 
overgang, zodat er een AHOB met gesloten bomen kan worden geplaatst.  

 *** 
De heer Zweers (CDA) is het met mevrouw Munneke-Smeets (HvB) eens dat het vijf voor twaalf is. Hij 
wijst erop dat er in de motie van 2015 is gevraagd om een participatietraject. Hart voor Bussum wil nu 
eigenlijk voorbijgaan aan dat participatietraject. Hij wil graag weten wat ze daarvan vindt.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) deelt mee dat haar fractie voor burgerparticipatie zou willen gaan, 
maar dat, als het om veiligheid gaat, de fractie daarvoor gaat. Ze vindt het jammer dat de motie die in 
2015 is aangenomen, niet is uitgevoerd. Er kan geen burgerparticipatietraject worden doorlopen voor 
1 oktober. Er moet nu een beslissing worden genomen voor 1 oktober.  
 
De heer Balzar (D66) vindt dit typisch een geval van onduidelijkheid die voortkomt uit de fusie. Zijn 
fractie heeft burgerparticipatie gemist in dit project. D66 is het met Hart voor Bussum eens dat veiligheid 
voorop moet staan. Als inwoners dan komen inspreken en zeggen dat ze het daar niet mee eens zijn, 
vindt hij dat men dat serieus moet nemen. Het is hem opgevallen dat er bij het college en bij ProRail 
verschillende meningen zijn over de veiligheid. Het is hem ook opgevallen dat de raad geen inzage heeft 
in wat de veranderingen zouden betekenen voor de verkeerscirculatie. Daarom heeft D66 er tot op het 
laatst over getwijfeld om de motie mede in te dienen. Uiteindelijk heeft D66 besloten dat niet te doen, 
omdat de uitvoering bij het college ligt. D66 is van mening dat het zeer belangrijk is dat het college goed 
aan de slag gaat met de veiligheid. D66 wil inzage krijgen in de verkeerscirculatie. Hij vraagt hoe het 
college de inwoners gaat betrekken bij de situatie vanaf heden.  
 
De heer Wiss (PvdA) vindt de motieven die ten grondslag liggen aan de motie, sympathiek. De PvdA 
ondersteunt de woorden van de heren Zweers (CDA) en Balzar (D66), wat de zorgvuldigheid en de 
besluitvorming betreft. Hij wijst erop dat een besluit over de motie die nu voorligt, consequenties heeft 
voor de andere spoorwegovergangen. De PvdA vindt het belangrijk om ook de mensen die bij de andere 
overgangen wonen te betrekken bij de besluitvorming. De PvdA wacht de woorden van de 
portefeuillehouder af. Hij vraagt hoe hard de datum van 1 oktober is. Hij pleit voor een 
burgerparticipatietraject. 
 
De heer Marshall (VVD) heeft gehoord dat de motie uit 2015 mogelijk beperkend is, waardoor nu deze 
motie nodig zou zijn. Hij hoort graag van het college of dat klopt.  
 
GroenLinks wacht de reactie van het college af. De fractie kijkt vooral naar de integrale veiligheid. 
 
De heer Kwekkeboom (GOP) deelt mee dat er binnen zijn fractie verschillend wordt gedacht over een 
oplossing. Hij heeft contact gehad met ProRail. In dat gesprek is gezegd dat de datum van 1 oktober niet 
keihard is, maar dat het niet al te lang moet duren. ProRail is ook een voorstander van veiligheid. Zijn 
fractie wacht de reactie van het college af. Hij denkt dat er daarna een schorsing nodig is voor GOP om 
een standpunt te bepalen. 
 
De heer Haije (50PLUS) deelt mee dat zijn fractie tegen alle afsluitingen is. 50PLUS vindt dat het verkeer 
moet doorstromen. Aan de andere kant vindt hij deze spoorwegovergang wel gevaarlijk. De overgang 
ligt bij een bocht. Als daar een sneltrein aankomt en iemand steekt over, dan is dat gevaarlijk. Als de 
datum hard is, steunt 50PLUS de motie. Als er nog ruimte is voor participatie, heeft dat de voorkeur van 
50PLUS.  
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Wethouder Sanderse wijst erop dat er een aantal onzekerheden is. Het is onduidelijk wat het verkeer 
precies gaat doen als er sprake is van de nieuwe dichtlichttijden die voornamelijk invloed hebben op de 
Comeniuslaan. Het spoor bij de overgang op Comeniuslaan gaat van zes naar twee sporen. Vooral daar 
zullen de dichtlichttijden veranderen. Andere elementen die de verkeerstromen kunnen beïnvloeden zijn 
het spoorboekloos rijden en het feit dat de treinen harder gaan rijden. Het is ook onduidelijk hoe de 
bomen dichtgaan als twee treinen achter elkaar voorbijkomen. Door deze onzekerheden is het op dit 
moment niet mogelijk om een goede inschatting te maken van hoe het verkeer zich zal gedragen. 
Automobilisten en fietsers hebben nu een vaste route. Wellicht zullen daar wijzigingen in komen. Het 
college acht het op dit moment niet verstandig om er een van de oversteekmogelijkheden uit te halen, 
omdat het geheel dan niet integraal kan worden bekeken.  
Het college vindt veiligheid zeer belangrijk. Het college zal daar zeer goed naar kijken.  
Het college vindt participatie zeer belangrijk. Er zal een burgerparticipatietraject worden doorlopen rond 
het proces met betrekking tot de inrichting van de wegen die naar de spoorwegovergang leiden.  
Ze begrijpt de angst die er leeft.  
Begin 2017 komen er sessies met de omgeving om de overwegen in te richten. ProRail bepaalt de 
inrichting van de overwegen. Er is sprake van een aantal doorgaande wegen waarop maximaal 50 km/u 
gereden mag worden en van een aantal erftoegangswegen. De normen voor die wegen worden 
meegenomen in een integraal plan.  
Op de vraag of de datum van 1 oktober een harde datum is, antwoordt ze dat ProRail moet gaan 
aanbesteden voor de inrichting van de overwegen en dat ProRail deze datum heeft genoemd. 
Ze vindt de motie van 2015 nog steeds een prima basis om mee te werken.  
 
Tweede termijn 
 
De heer Marshall (VVD) vraagt hoe het antwoord van het college aan ProRail precies zal luiden. 
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat het antwoord op de vraag van ProRail of het college wijzigingen 
gaat aanbrengen in de functionaliteiten van de overwegen, zal zijn dat het college daarvoor op dit 
moment geen aanleiding ziet.  
 
De heer Wiss (PvdA) vraagt of er rek zit in de datum van 1 oktober.  
 
De voorzitter wijst erop dat de wethouder deze vraag al heeft beantwoord.  
 
De heer Wiss (PvdA) vraagt of het niet anders kan. 
 
De voorzitter stelt dat de vraag is waarom men het anders zou willen. Ze begrijpt dat er nog een 
uitgebreid traject komt waarin de bewoners erbij worden betrokken.  
 
De heer Kwekkeboom (GOP) heeft de wethouder horen zeggen dat er niets verandert. Hij wijst erop dat 
er wel iets verandert in de beleving en met betrekking tot het veiligheidsgevoel. Er is nu een afgesloten 
spoorwegovergang. ProRail wil wel dat deze veilig is, maar de weghelft waarop niet wordt gereden, blijft 
open. Hij constateert dat er dus wel iets verandert. Hij wil graag horen welke aanbeveling het college 
doet aan ProRail.  
 
De heer Balzar (D66) is niet gerustgesteld door de wethouder. Hij heeft haar horen spreken over 
doorstroming. Hij vraagt of ze doorstroming bij deze specifieke spoorwegovergang bedoelt. Ze heeft ook 
gesproken over erftoegangswegen. Doorstroming op dat punt lijkt hem niet zozeer aan de orde. D66 zit 
met het punt van de veiligheid. Er wordt nu een keuze gemaakt voor een bepaalde spoorwegovergang 
waar treinen sneller overheen gaan rijden dan ze nu doen. Hij stelt dat, als er nu een zienswijze aan 
ProRail moet worden gegeven over het type spoorwegovergang, men daar niet meer op terug kan 
komen. 
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De heer Marshall (VVD) vraagt of het mogelijk is dat er dichte bomen komen bij de overgang.  
 
De heer Portengen (GroenLinks) vraagt of het gaat om onomkeerbare besluiten.  
 
De heer Zweers (CDA) deelt mee dat het CDA voor een integrale aanpak is. Hij heeft gehoord dat de 
wethouder ook voor een integrale aanpak is. Hij denkt dat een groot deel van de zorg die vanavond 
wordt geuit, voortkomt uit de vage termen die soms door de wethouder worden gebruikt. Hij wijst erop 
dat deze vaagheid kan bijdragen aan onduidelijkheid. Hij gaat ervan uit dat de raad een compleet plan wil 
hebben. Hij vraagt of de wethouder een tijdlijn in het vooruitzicht zou kunnen stellen, zodat de raad een 
beetje houvast krijgt.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) heeft de wethouder horen zeggen dat over de inrichting nog zal 
worden gesproken met de bewoners. Dat lijkt haar bijzonder, omdat ProRail nu besluiten gaat nemen 
over de overgang. Als de raad er vanavond niets aan doet, wordt de beslissing genomen voor gemengd 
verkeer. Ze vraagt aan de raad waar de burgerparticipatie is geweest, nu er zoveel veranderingen gaan 
plaatsvinden bij de spoorwegovergang. Volgens haar moet het antwoord op deze vraag luiden: ‘Er is 
geen inwoner bij betrokken. Dat komt voor het grootste deel doordat de raad een motie heeft 
aangenomen en een beperking heeft opgelegd, waardoor die mogelijkheid niet besproken kon worden 
met de inwoners.’ Ze wil dat zowel de wethouder als haar collega-raadsleden deze vraag beantwoorden.  
Ze wordt een beetje angstig van de opmerking dat er gemonitord gaat worden. Ze vraagt wat er precies 
gemonitord zal worden. Worden alle ongelukken gemonitord, die ontstaan doordat mensen doorlopen 
als de helft van de overgang open is? Gaat de gemeente standaard een verkeersregelaar neerzetten, 
nadat ProRail dat een maand heeft gedaan? Hoe zal er worden gemonitord? 
 
De voorzitter deelt mee dat de antwoorden van de raadsleden op de vragen van mevrouw  
Munneke-Smeets (HvB) gegeven worden bij het geven van stemverklaringen.  
 
Wethouder Sanderse geeft als reactie op wat de heer Kwekkeboom (GOP) heeft gezegd, dat er niets 
verandert aan de functionaliteiten. Op dit moment rijdt er zowel langzaam verkeer als snelverkeer over 
de overgangen. Daarin brengt het college geen wijzigingen aan. Wat wel wijzigt, is de inrichting van de 
overweg en de inrichting van de aansluitende weg. ProRail is verantwoordelijk voor de inrichting van de 
overweg. De gemeente is verantwoordelijk voor de wegen ernaartoe. De gemeente zal avonden in 
januari organiseren met buurtbewoners om over het onderwerp te spreken. 
 
De heer Kwekkeboom (GOP) (interruptie) wijst erop dat ProRail niet wil dat er vierkant wordt 
afgesloten, omdat vierkant afsluiten betekent dat de bomen handmatig moeten worden geopend. Hij 
twijfelt er niet aan dat er halve bomen komen en dat de raad dat niet kan tegenhouden.  
 
Wethouder Sanderse geeft als reactie op wat de heer Balzar (D66) heeft gezegd dat het gaat om een 
systeem met verschillende plekken waar men het spoor kan oversteken. Het is nog niet bekend hoe het 
verkeer gaat reageren op alle factoren die een rol gaan spelen.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) (interruptie) wijst erop dat zeer weinig auto’s de spoorwegovergang 
bij de Comeniuslaan gebruiken.  
 
De heer Balzar (D66) (interruptie) wijst erop dat zijn vraag ging over doorstroming. Hij maakt zich er 
zorgen over dat de wethouder de indruk gaf dat de doorstroming sneller kan. Hij wijst erop dat dit een 
wijziging is ten opzichte van de huidige situatie.  
 
Wethouder Sanderse wijst erop dat ze niet heeft gesproken over de doorstroming op dit punt. Ze 
bedoelde dat er gekeken moet worden naar de doorstroming als geheel. Ze vindt het onverstandig om 
nu een spoorwegovergang eruit te lichten, omdat men dan niet ziet wat het geheel gaat doen. De treinen 
gaan op het hele traject 130 km/u rijden.  
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Op de vraag van de voorzitter of dit haar antwoord was op de vraag hoe het college staat tegenover de 
motie, antwoordt de wethouder bevestigend.  
 
De heer Vos (GroenLinks) heeft even gekeken wat er allemaal mogelijk is. Hij heeft gezien dat er 
automatische dubbele overwegbomen bestaan. Hij vraagt of deze optie is bekeken. Dat zou het 
probleem van de bewoners oplossen.  
 
De voorzitter wijst erop dat dit een voorstel is om iets te gaan doen, wat valt onder uitvoering. Ze vindt 
dat de raad zich hierover niet om 23.30 uur moet gaan uitspreken. Ze vraagt de wethouder hoe ze 
tegenover de motie staat.  
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat het college de motie afraadt.  
 
4. Besluitvormende raad zonder debat 

a. Afzien van beroep tegen bestemmingsplan Bloemendalerpolder 
De heer Vlaanderen (VVD) [stemverklaring] merkt op dat Muiden lang in gesprek is geweest met de 
provincie en de projectontwikkelaars. Daarbij zijn heldere afspraken gemaakt. Kort samengevat komen 
deze afspraken neer op het volgende: geen architectuur zonder infrastructuur. Volgens hem zou het 
college de raad daarom moeten adviseren om beroep in te stellen, omdat men met het indienen van een 
zienswijze de bouw van woningen vertraagt totdat de weg er ligt. Hij zal daarom tegen het voorstel van 
het college stemmen. Hij stelt dat de vergaderorde de raad parten speelt. Hij heeft niet met de 
wethouder kunnen discussiëren over dit onderwerp omdat hij niet op drie plekken tegelijk kan zijn. Hij 
vindt het jammer dat hierover geen goede discussie heeft plaatsgevonden.  
 
Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. 
Tegen: de heer Vlaanderen (VVD)  
Voor: alle overigen  
Het raadsvoorstel is aangenomen.  
 

b. Vaststellen jaarstukken OFGV 2015, bestemmingsreserve innovatie en ontwikkeling en 
begroting OFGV 2017 

De heer Sweijen (GOP) [stemverklaring] deelt mee dat zijn fractie geen amendement wil indienen, 
hoewel ze het wel had voorbereid. De fractie realiseert zich dat het een achterhoedegevecht is, als ze het 
amendement indient. GOP vindt het belangrijk om een signaal af te geven, aan de ene kant naar de 
omgevingsdienst, aan de andere kant naar de wethouder. De fractie vindt het jammer dat ze het 
onderwerp niet heeft kunnen behandelen in een gesprek en dat niet duidelijk is geworden in het 
raadsvoorstel dat er een duidelijke afwijking was van de zienswijze die eerder is ingediend. Er moet voor 
1 oktober een zienswijze worden ingediend. Dan zou GOP vannacht nog hard moeten werken aan een 
zienswijze.  
Hij denkt dat de kracht van een zienswijze, zeker in een gemeenschappelijke regeling, benut kan worden 
door de raad. Hij vindt het jammer dat dit niet is gebeurd door de procedure die is gevolgd.  
 
De voorzitter deelt mee dat de opmerking van de heer Sweijen (GOP) duidelijk is. Hij heeft duidelijk 
gemaakt dat zijn fractie, als ze eerder op de hoogte was geweest van het feit dat er een nieuwe 
bestemmingsreserve was gecreëerd, hierover met de wethouder had willen spreken.  
 
De heer Bellaart (VVD) [stemverklaring] deelt mee dat zijn fractie het amendement zou hebben 
gesteund vanwege de signaalwerking.  
 
De heer Vos (GroenLinks) [stemverklaring] sluit zich aan bij de woorden van de heer Sweijen (GOP).  
 
Het raadsvoorstel wordt hierop in stemming gebracht. 
Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.  
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c. Motie van Hart voor Bussum: spoorwegovergang Comeniuslaan/Zwarteweg 

Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) dient een tweede motie in voor het geval de eerste niet wordt 
aangenomen.  
 
Motie 
Onderwerp: Spoorwegovergang Comeniuslaan/Zwarteweg  
Indiener: Marieke Munneke-Smeets (HvB)  
 
Verzoekt het college: 

1. Uitvoering te geven aan de unaniem aangenomen motie van 28 mei 2015 in de gemeenteraad 
Bussum, met name het volgende punt: “Bij alle projecten van ProRail aan de Gooilijn niet alleen de 
wettelijke inspraak van bewoners en stakeholders, maar ook daadwerkelijk participatie van 
bewoners en stakeholders te waarborgen.” En dit toe te passen bij de herinrichting van de 
overwegen in Gooise Meren. 

2. De oproep aan het College in dezelfde motie: “…dat de overgang Comeniuslaan een overgang 
blijft voor alle verkeersdeelnemers.” te interpreteren in het licht van de situatie van toen (de 
overweg werd handmatig bediend, waardoor de overweg met volledige bomen kon worden 
afgesloten en er waren zorgen dat de Comeniuslaan volledig zou worden afgesloten) en niet nu 
als een harde voorwaarde te zien bij het nemen van een verkeersbesluit in het kader van een 
optimaal veilige inrichting van de overgang.  

3. Veiligheid bij de herinrichting van de Comeniuslaan voorop te stellen en daarbij het advies van 
ProRail en de uitgangspunten van duurzaamveilig als zwaarwegend mee te nemen bij het 
bepalen van de functionaliteit van de overweg (voor langzaam of voor gemengd verkeer).  
 

Toelichting
 

Overwegende dat: 

 Het college voor 1 oktober aanstaande een uitspraak moet doen over de functionaliteit van de 
overgang: voor langzaam of voor snel en langzaam verkeer.  

 De overweg op de Comeniuslaan/Zwarteweg, gemengd ingericht (voor snel en langzaam 
verkeer), op dit moment handmatig bediend wordt door ProRail (EBO) en daardoor afgesloten 
kan worden door hele spoorbomen.  

 Er de volgende veranderingen gaan plaatsvinden: het aantal sporen gaat van 5 naar 2, er komt 
een toename van treinverkeer (tot 26 treinen per uur) en de overgang gaat automatisch bediend 
worden (AHOB).  

 Het gevolg van deze veranderingen met de huidige gemengde functionaliteit van de overgang 
betekent dat de overgang een AHOB met halve bomen en rinkelende bellen zal worden. 

 Een AHOB-overgang met halve bomen op deze locatie met de huidige inrichting van het 
stratenplan (2 wegen - vanuit Binnenhof en vanaf station langs het spoor - die uitkomen op het 
niet afgeschermde gedeelte van de overgang) zal leiden tot gevaarlijke situaties: zigzaggend 
omzeilen van de spoorbomen door fietsers en voetgangers. 

 De gemeente Gooise Meren voor 1 oktober 2016 aan ProRail aan moet geven welke functionele 
inrichting zij kiest voor de spoorwegovergang (gemengd of voor uitsluitend langzaam verkeer). 

 De unaniem aangenomen motie door de raad van Bussum d.d. 28 mei 2015 heeft vastgelegd dat 
de huidige gemengde functionaliteit in stand zou blijven bij herinrichtingen ervan uitgaande dat 
de spoorwegovergang handmatig bediend zou blijven.  

 De spoorwegovergang van de Comeniuslaan nihil (tot 180 auto’s per etmaal) wordt gebruikt t.o. 
+/- 8000 auto’s op de Generaal de la Reijlaan en +/- 14.000 op de Cort van der Lindenlaan (cijfers 
uit 2009, 2014 en 2015 – gemeente Bussum). 

 De Comeniuslaan een erftoegangsweg is en geen doorgaande weg. 
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 ProRail op 5 juli jl. tijdens een presentatie in Jan Tabak heeft aangegeven dat zij vanuit 
veiligheidsoverwegingen een voorkeur heeft voor een oplossing zonder snelverkeer voor deze 
overgang, zodat er een AHOB met gesloten bomen kan worden geplaatst.  

*** 
 

De voorzitter merkt op dat deze tweede motie nog geen deel heeft uitgemaakt van de beraadslagingen. 
Dat probleem zal nader onder ogen worden gezien nadat de eerste motie in stemming is gebracht.  
 
De heer Marshall (VVD) vraagt of het college kan toezeggen dat het, zodra de plannen van ProRail 
beschikbaar komen bij het college, met die plannen naar de raad komt.  
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat zodra zij het ontwerp van Prorail ontvangen hebben, het graag naar 
de raad toebrengen zodat zij zelf kunnen beoordelen of het veilig genoeg is.  
 
De heer Kwekkeboom (GOP) [stemverklaring] deelt mee dat zijn fractie verdeeld is. GOP zal tegen de 
motie stemmen, onder de voorwaarden dat 1) er informatie van ProRail komt; 2) er een goed 
burgerparticipatietraject wordt uitgevoerd en 3) het onderwerp daarna terugkomt in de raad.  
 
De heer Balzar (D66) [stemverklaring] deelt mee dat D66 de toezegging heeft genoteerd en dat de 
fractie zich aansluit bij de woorden van GOP over participatie. D66 zal tegen de motie stemmen. 
 
De heer Portengen (GroenLinks) [stemverklaring] deelt mee dat GroenLinks tegen de motie zal 
stemmen. De fractie vindt dat de wethouder voldoende heeft toegezegd.  
 
De heer Zweers (CDA) [stemverklaring] deelt mee dat het CDA tegen de motie zal stemmen. De fractie is 
tevreden met de toezegging die de wethouder heeft gedaan.  
 
De heer Marshall (VVD) [stemverklaring] deelt mee dat de afweging voor zijn fractie moeilijk is geweest. 
Voor de VVD staat veiligheid voorop. De fractie is blij met de toezeggingen van het college. De fractie 
wacht de plannen af. Als blijkt dat de plannen die ProRail terugkoppelt naar de mening van de VVD niet 
veilig genoeg zijn, zal de VVD daar geen genoegen mee nemen. De VVD heeft er vertrouwen in dat het 
college aan ProRail zal antwoorden dat ProRail zelf moet denken aan de veiligheid. De VVD zal tegen de 
motie stemmen.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) [stemverklaring] vindt dat er een beeld wordt geschetst waarin 
ProRail met plannen komt en de raad daar nog iets aan kan doen. Voor haar fractie is helder dat de 
herinrichting van de overweg bij de Comeniuslaan vastligt, als de raad daar nu niets aan doet.  
 
De heer Wiss (PvdA) deelt mee dat de inzet van de PvdA de burgerparticipatie was en is en blijft. Hij sluit 
zich aan bij de collega-raadsleden die daarover hebben gesproken. De PvdA zal tegen de motie 
stemmen. 
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) deelt mee dat haar fractie de eerste motie intrekt en graag wil dat de 
tweede motie in stemming wordt gebracht.  
 
De voorzitter verzoekt haar in één zin uit te leggen wat de wijziging is ten opzichte van de motie die is 
ingetrokken. 
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvB) deelt mee dat de wijziging is dat er ruimte overblijft om een 
verkeersbesluit te nemen in het kader van een optimaal veilige inrichting. Dat betekent dat de zin die in 
de motie van 2015 stond, als zodanig in die context moet worden gezien en dat deze zin niet nu een 
belemmering moet vormen om een veilige inrichting te hebben en dat burgerparticipatie wordt 
toegepast in dit project.  
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Stemverklaringen over de gewijzigde motie van Hart voor Bussum  
De heer Portengen (GroenLinks) [stemverklaring] deelt mee dat zijn fractie deze motie overbodig vindt. 
 
De heer Balzar (D66) zou graag een verklaring van het college willen hebben, omdat het college de motie 
uiteindelijk moet uitvoeren, als deze wordt aangenomen.  
 
De voorzitter wijst erop dat het gaat om de motie die is aangenomen in 2015. Deze zou ogenschijnlijk 
een belemmering vormen voor een veilige, goede oplossing. Er wordt nu een uitspraak gevraagd van het 
college om de motie van 2015 zodanig te interpreteren, dat deze geen belemmering zal vormen voor een 
veilige oplossing. Ze vraagt wat het college daarvan vindt.  
 
Wethouder Sanderse antwoordt na een kort collegeoverleg dat het college denkt dat de motie 
overbodig is. Ze stelt dat het college handelt in geest met de vraag die de heer Marshall (VVD) over de 
veiligheid stelde. Ze wijst erop dat ze een toezegging heeft gedaan.  
 
Stemming 
Voor: Hart voor Bussum 
Tegen: alle overigen  
De motie is verworpen.  
 
De voorzitter benadrukt dat er niet voor de laatste keer over spoorwegovergangen is gesproken. Ze zegt 
dat vooral ter geruststelling van de mensen op de publieke tribune. Ze wijst erop dat er gewichtige 
uitspraken zijn gedaan over veiligheid en dat veiligheid een hoge prioriteit zal hebben in de plannen.  
 
5. Vaststellen notulen gemeenteraad en lijst ingekomen stukken 
De notulen van de vergadering van 14 september 2016 worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen 
opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken.  
 
6. Sluiting 
De voorzitter sluit hierop het openbare deel van de raadsvergadering om 00.05 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op 
12 oktober 2016 
 
 
griffier      voorzitter 

 


