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Vragen 
 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan van het MOB complex in de raad van Bussum op 18 
juni 2014 is de eventuele aanleg van een fietspad over het terrein van het MOB complex ter sprake 
gekomen. Er zijn vragen gesteld over de wenselijkheid om het fietspad aan te leggen, met in 
overweging de verbetering van bereikbaarheid versus het belang van natuur. 
 

Bij die vragen is door het College van Bussum geantwoord dat het fietspad op dat moment niet aan 
de orde was en in later stadium aan de orde zou komen. Tot op heden is dat niet gebeurd en dat 

verbaast de VVD fractie omdat er inmiddels wel een fietspad zou zijn ingetekend. De VVD meent 
ook dat het GNR geen voorstander was van de aanleg van een fietspad. 
 
De VVD hecht aan zorgvuldige besluitvorming en mist het voorstel voor het fietspad, de discussie 
over nut en noodzaak en de besluitvorming. 
 

Kan het College aangeven wat de situatie aangaande het fietspad is?  
 
Antwoorden college 
 
De situatie van het recreatieve fietspad dat over Landgoed Nieuw Cruysbergen (het voormalige 
MOB-complex) gaat lopen is als volgt: 
 

Aanleiding 
De achterliggende gedachte van het realiseren van een recreatief fietspad over Landgoed Nieuw 
Cruysbergen is dat hiermee een ontbrekende schakel in het recreatieve fietsroutenetwerk kan 

worden gerealiseerd.  
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Nota van Uitgangspunten 

In de Nota van Uitgangspunten, vastgesteld in 2010 

door de gemeenteraad van Bussum, staat als 
uitgangspunt de realisatie van een aansluiting op een 
regionale recreatieve fiets- en 
wandelverbindingsroute tussen het Naardermeer en de 
Bussumerheide. 
In het kaartje uit de Nota van Uitgangspunten is deze 

fietsverbinding opgenomen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het Ambitiedocument 
De gemeenteraad van Bussum heeft in september 2013 haar ambities voor de recreatieve 

fietsverbinding vastgelegd in het Ambitiedocument voor dit project.  Hierin is over het fietspad het 
volgende opgenomen: 

 
In het natuurgebied Cruysbergen/MOB-complex kunt u op een ontspannen manier wandelen en 
fietsen. U kunt gebruikmaken van de wandelverbindingen tussen het MOB-complex en Cruysbergen 
en van de nieuwe wandelverbinding tussen het Naardermeer, Gijzenveen, Cruysbergen en de 
Franse Kampheide. U kunt op een ontspannen manier gebruikmaken van de extensief en 
recreatieve fietsverbinding tussen het gebied rondom om het Naardermeer en het heidegebied ten 
zuiden van Bussum. 

 
Bestemmingsplan Zuidwest-MOB-complex (2014) 
Het bestemmingsplan is een vertaling van het ambitiedocument. In het (onherroepelijke) 
bestemmingsplan is de ambitie voor het realiseren van een recreatief fietspad opgenomen. In de 
bestemming ‘Natuur’ en ‘Natuur-Woongebied’ is het mogelijk om een fietspad te realiseren.  
 

Besprekingen GNR 
Ten tijde van de behandeling van het bestemmingsplan was het GNR nog tegenstander van het 
recreatieve fietspad en dit was een discussiepunt tijdens de toenmalige besprekingen tussen GNR 

en de gemeente. Deze besprekingen hebben destijds door o.a. het niet kunnen behalen van de 
recreatieve doelstellingen van het Ambitiedocument niet tot succes geleid. Hier heeft het college 
van Bussum de raadscommissie in januari 2015 over geïnformeerd. De gemeente is vervolgens 
met Natuurmonumenten in gesprek gegaan. Tijdens deze gesprekken (voorjaar 2015) heeft GNR 

gemeld opnieuw met de gemeente te willen spreken over eigendomsoverdracht en beheer van de 
natuur op Landgoed Nieuw Cruysbergen waarbij zij o.a. akkoord zijn gegaan met het realiseren van 
het fietspad. Dit heeft het college van Bussum de raadscommissie in september 2015 gemeld. 
 
Afspraken fietspad  
De overleggen tussen de gemeente en GNR bevinden zich in een eindfase. Met betrekking tot het 
fietspad zijn partijen het volgende al overeengekomen: 

 
- Het gebied is openbaar toegankelijk voor wandelaars en (na realisatie van een recreatief 

fietspad in het gebied) voor fietsers op de daarvoor aangegeven paden en voorts onder de 
toegangsbepalingen van GNR. 

- De gemeente Bussum legt , conform het ‘Ambitiedocument MOB-complex’ een recreatief 
fietspad, een fietsbrug over het Luie Gat en een aansluiting door Zanderij Cruysbergen op 

het fietspad langs de Hilversumse Meentweg aan, deels op het Natuurgebied. 
- Tracé en uitvoering wordt in overleg met en goedkeuring van GNR bepaald, voor zover het 

eigendommen van GNR betreft. Het recreatieve fietspad wordt uitgevoerd zoals gebruikelijk 
in de Gooise natuurgebieden.  

- Na realisatie hiervan is GNR eigenaar en beheerder van het fietspad.  
 
Uitvoering 

De realisatie van het fietspad vindt plaats in de woonrijp-fase van het project. Dit vindt na de 
bouwfase plaats.  
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Conclusie 

Nut, noodzaak en wenselijkheid van het fietspad is geen punt van discussie met GNR.  

Het fietspad kan prima samengaan met natuurontwikkeling op Landgoed Nieuw Cruysbergen.  
Het fietspad is opgenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan heeft een zorgvuldig 
besluitvormingstraject gevolgd en is onherroepelijk.  
 
 


