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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 

Naam en fractie: Roel Kamphuis, ChristenUnie 

Datum indiening: 19 juni 2019 

Datum antwoord: 9 juli 2019 

Onderwerp: Cultureel maatschappelijke functies op Bensdorp 

 
Inleiding 
Jaarstukken 2018 - Op pagina 38 – Programma 4 - Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme wordt het 
bouwproject Bensdorp (Bussum) genoemd. Er is voorzien in ruimte voor cultuur/maatschappelijke functies. 
 
Vraag 1 
Leuk bedacht, maar wie gaat die ruimtes vullen? 
 
Antwoord 
Dat is op dit moment nog niet bekend. De invulling van de ruimtes wordt bepaald door de eigenaar van het complex. De 
beleidsmatige/juridische kaders vanuit de gemeente voor de invulling zijn opgenomen in het bestemmingsplan ‘Het Spiegel-
Bensdorp 2015’, de verleende omgevingsvergunningen en koop- en realisatieovereenkomst (2015) tussen de gemeente 
Bussum en eigenaar/ontwikkelaar Noordersluis B.V.. 
 
Vraag 2 
Heeft er überhaupt een marktverkenningsonderzoek plaatsgevonden welke organisatie/stichting/bedrijf die een 
cultuur/maatschappelijke functie vervult zich hier zou willen vestigen? 
 
Antwoord 
Ja, er heeft een marktconsultatie plaatsgevonden. De eigenaar/ontwikkelaar Noordersluis B.V. heeft een inventarisatie 
gemaakt van alle lokale en regionale cultureel/maatschappelijke organisaties en initiatieven. Op hun verzoek heeft de 
gemeente hierbij geholpen. Dit betrof enkele tientallen organisaties/initiatieven. Met vrijwel alle organisaties/initiatieven 
heeft Noordersluis vervolgens een gesprek gevoerd. 
 
Vraag 3 
Zo ja, wat was het animo bij een inmiddels in Gooise Meren/Bussum gevestigde organisatie/stichting/bedrijf? 
 
Antwoord 
Er was beperkt interesse bij lokale cultureel/maatschappelijke organisaties. Tot dusverre heeft dit voor zover ons bekend ook 
niet geleid tot een huur- dan wel koopovereenkomst. 
 
Vraag 3 
Zo ja, wat was het animo bij een nog niet in Gooise Meren/Bussum gevestigde organisatie/stichting/bedrijf? 
 
Antwoord 
Dit gaf een vergelijkbaar beeld. 
 
Vraag 4 
Wat zijn de afspraken tussen de Projectontwikkelaar en de Gemeente mocht de vulling van de ruimte voor 
cultuur/maatschappelijke functies niet van de grond komen? (M.a.w. eind 2019 staat de ruimtes nog leeg.) 
 
Antwoord 
In de koop- en realisatieovereenkomst uit 2015 is een inspanningsverplichting opgenomen voor de realisatie van 
cultureel/maatschappelijke invulling van een deel van het complex. Als ondanks aantoonbare inspanning de 
ontwikkelaar/eigenaar er niet in slaagt deze invulling te realiseren, dient nagedacht te worden over alternatieven. Hierover 
zullen dan gesprekken met Noordersluis plaatsvinden.   
 
Vraag 5 
Wie is de risico drager voor het geval het eind 2019 nog niet gelukt is om de beschikbare ruimtes te vullen? 
 
Antwoord 
Het (financiële) leegstandsrisico ligt volledig bij de eigenaar van het complex. 


