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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

10 januari 2017 

236518 

Openbaar 

De heer drs. C.H. Boland, wethouder 

Raadsmededeling verzoek uitstel bij de Raad van State inzake 

Graaf Florislaan 2 te Bussum 

 

 

1. Kennisnemen van 

Stand van zaken met betrekking tot de procedure bij de Raad van State (RvS) inzake het 

bestemminsplan Graaf Florislaan 2 te Bussum. 

 

2. Inleiding 

In de tussenuitspraak van 3 augustus 2016 heeft de RvS de raad van de gemeente Gooise Meren 

opgedragen om binnen een termijn van 26 weken de door de RvS gesignaleerde gebreken in het 

bestemmingsplan te herstellen. In verband daarmee moet een nieuw onderzoek worden 

uitgevoerd door het berekenen van de verwachte geluidbelasting op basis van controleerbare en 

breed aanvaarde uitgangspunten.  

 

Op basis van dat nieuwe onderzoek moet de raad opnieuw beoordelen of er vanuit akoestisch 

oogpunt sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  

 

De gemeente heeft dit onderzoek uitgezet bij de geluidsadviseur van de gemeente. Daarnaast is 

intensief overleg gevoerd met de school over de exploitatiemogelijkheden.  In verband met het feit 

dat de uitspraak is gedaan in de vakantieperiode en er met meerdere partijen (school, 

schoolbestuur, adviesbureau, advocaat en omwonenden t.b.v. de bepaling geluidwering gevels) 

overleg moet worden gevoerd over de uitgangspunten van het onderzoek en met het onderzoek 

zelf ook veel tijd is gemoeid, zijn op dit moment de resultaten daarvan nog niet beschikbaar.  

 

3. Kernboodschap 

De uitkomsten van het onderzoek zijn mogelijk aanleiding om het bestemmingsplan op 

onderdelen aan te passen. Aangezien de voorbereiding van het daartoe benodigde raadsbesluit 

een ruime doorlooptijd heeft, heeft het college bij de RvS het verzoek ingediend  om de 

opgedragen termijn (26 weken) met 12 weken te verlengen. Dit verzoek is gehonoreerd. 

 

4. Consequenties 

De verwachte vertraging zal circa een maand bedragen. Voor de eindoplevering heeft deze 

vertraging geen gevolgen gezien het moment van gewenste verhuizing door het schoolbestuur en 

gemeente van de huidige locaties naar het schoolgebouw aan de Graaf Florislaan 2. Een en ander is 

besproken met het schoolbestuur en naar mening van het college worden appellanten hierdoor 

niet benadeeld aangezien het bestemmingsplan is geschorst hangende de definitieve uitspraak.   

 

5. Communicatie 

De afdeling communicatie zal de lokale media over de stand van zaken informeren. De appelanten 

zijn door de RvS geïnformeerd over het verzoek tot uitstel en het genomen besluit.  
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6. Vervolg 

Er wordt nu hard gewerkt aan het onderzoek, zodat de definitieve resultaten en een voorstel tot 

mogelijke aanpassing van het bestemmingsplan worden voorbereid ter behandeling in de 

raadsvergadering van 8 maart 2017 (RV3) uiterlijk 29 maart 2017 (RV4).  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


