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1. Kennisnemen van 

Een korte toelichting op een brief die u ontvangt van de gemeente Weesp aangaande het 

bestemmingsplan Bloemendalerpolder, zodat u deze kan plaatsen. Hierin staat een link naar de 

raadsstukken van de gemeente Weesp aangaande de vaststelling van het bestemmingsplan 

Bloemendalerpolder. Bij deze stukken zit een nota van zienswijzen waarin de zienswijze van de 

raad van de gemeente Muiden wordt beantwoord. 

 

2. Inleiding 

Tot de fusie 1 januari 2016 is gemeente Muiden volop betrokken geweest bij de  voorbereidingen 

voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder. Nu na de fusie heeft de gemeente Gooise Meren 

deze rol automatisch overgenomen. Onderdeel van de fusie was een grenswijziging ter plaatse van 

de Bloemendalerpolder. Het gehele exploitatiegebied Bloemendalerpolder (lees: daar waar alle 

woningen gebouwd worden), is hiermee grondgebied van gemeente Weesp geworden. In dat 

kader wordt momenteel via de Ahri-procedure gekeken welke gelden onze gemeente nog 

ontvangt van de gemeente Weesp voor de investeringen die gedaan zijn door onze gemeente. 

 

Het bestemmingsplan is nu in het stadium dat de gemeente Weesp dit eind juni op de agenda heeft 

staan voor de raad ter vaststelling. In de 2015, tijdens de ter visie legging van de stukken van het 

ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder heeft de raad van Muiden een zienswijze ingediend 

zoals bijgesloten als bijlage.  

 

De gemeente Weesp stuurt een dezer dagen een brief naar alle indieners, waaronder u, met daarin 

een link naar de stukken voor de raadsvergadering in Weesp. Daar kan u dan tevens de nota van 

zienswijzen raadplegen zoals de raad van Weesp deze ter vaststelling aangeboden krijgt. Hierin is 

de beantwoording te lezen op de destijds ingediende zienswijze van de gemeente Muiden. 

 

3. Kernboodschap 

U kan als raad van de Gemeente Gooise Meren de beantwoording van de gemeente Weesp lezen 

op de destijds ingediende zienswijze van de gemeente Muiden. Na vaststelling door de 

gemeenteraad van Weesp heeft u het recht in beroep te gaan. Deze raadsmededeling dient ter 

toelichting van het proces en het voor u kunnen plaatsen van de brief die u ontvangt. 

Mocht de gemeenteraad van Weesp het bestemmingsplan eind juni vaststellen, zal naar 

verwachting halverwege augustus het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. U ontvangt 

hierover dan nog een bericht van de gemeente Weesp. Indien nodig zou er dan eind augustus of in 

september vergaderd kunnen worden met uw raad over dit onderwerp. 
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4. Consequenties 

De gemeente Gooise Meren kan zich beraden op de inhoud van de beantwoording van de 

zienswijze. 

 

5. Communicatie 

 Besluit van de raad van de gemeente Weesp zal via de reguliere wegen worden gepubliceerd dan 

wel gecommuniceerd. 

 

6. Vervolg 

Allereerst besluit de gemeenteraad van Weesp over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Daarna is het aan de provincie in een korte periode van maximaal 6 weken te oordelen over het 

bestemmingsplan. Vervolgens start de fase voor het indienen van beroepen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

 

Gemeentesecretaris 

 

Burgemeester 

 

 

 

Bijlage:  

 Uitgaande brief: zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Bloemendalerpolder gemeente 

Muiden dd 26 juni 2015 

 Link naar de agenda van de raadscommissie van de gemeente Weesp 21 juni a.s is 

 http://weesp.raadsinformatie.nl/vergadering/274561/Commissie%20SOB%2021-06-2016 
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