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Datum 23 november 2016 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Duyts 
(D66) Fambach 
(CDA) De Lange 
(PvdA) Winnubst 
(GL) Vonk 
(HvBNM) Riksen 
(50PLUS) Haije 
(GOP) Kwekkeboom 
Van Wees 

Meesprekers - Frans Schoonhoven (Belanghebbende Omwonenden Naardens 

Stadskantoor (B.O.N.S.)) 
- Clara Thomas (Belanghebbende Omwonenden Naardens 

Stadskantoor (B.O.N.S.)) 
- Marga van der Kroon (Wijkraad Mariahoeve) 
- Hans van der Steen (Wijkraad Mariahoeve) 
- Jan Weerdenburg (Nardinclantmuseum) 

- Suze ten Kroode (Bewonersplatform Naarden) 

Aanwezig namens 
college 

Boland 

Ambtelijke 
ondersteuning  

Derksen 
Molenbrugge 

Voorzitter De Haan 

Griffie Koekoek 

  

Besproken items Mariahoeve: nog niet helemaal tevreden op twee punten. Sociale 
woningbouw niet verstandig op de plaats van het gemeentehuis Muiden, 
middensegment huur zou beter zijn. Het gebouw kan geschikt gemaakt 
worden voor ouderzorg- en andere wijkactiviteiten (bijv. politiepunt). 
B.O.N.S.: waardering richting de gemeente voor de samenwerking. Nog 
een paar punten. Belang van historiserende invulling locatie 
stadskantoor. Tweede aandachtspunt is parkeerdruk in de vesting. 
Weerdenburg: het stadskantoor en stadhuis inrichten als 
Nardinclantmuseum lost veel problemen op. 
 
Waarom moeilijk contact tussen sociale huurders en de wijk? 
Mariahoeve: Is op dit moment een feit, ze doen hun ramen en deuren 
dicht en komen bijna niet meer buiten. Nut combinatie wonen en werken 
de parkeerruimte niet beter uit? Wie gaat bestemmingsplanwijzigingen 
betalen? De koper, zoals altijd. Wat gaat er gebeuren met de 
gemeentehuizen totdat de bestemmingen zijn gewijzigd? Er wordt 
onderhouden en eventueel verhuurd. Wordt de sporthal in Muiden in 
gebruik gehouden tot er een nieuwe in Bredius is? We hopen dat dit 
goed op elkaar aansluit. Er staat niets in de plannen over de bouwhoogte 
in Naarden, hoe zit dit? Bouwhoogte is nu vastgelegd in het 
bestemmingsplan, maar bij de wijziging van dit bestemmingsplan moet 
de bouwhoogte passen binnen bestaande bebouwing, waarschijnlijk blijft 
bouwhoogte dus vergelijkbaar met de huidige. Niet al te lang geleden is 
het stadskantoor verbouwd, gaan we er dan nog wel aan verdienen? 
Financiering van de verbouwing kwam uit verschillende potjes. Heel 



 

bewust zijn geen bedragen genoemd bij deze kaderstelling. 
Participatietraject: eerst traject voor keuze projectontwikkelaar en daarna 
nieuw traject voor de uiteindelijke invulling/uitwerking, daarna zijn er 
uiteraard nog de formele wegen van bezwaar en beroep. Moet er vast 
gehouden worden aan woningen in Naarden en waarom? Lijkt het meest 
logisch, maar er is meer mogelijk, alleen moet er dan wel een 
initiatiefnemer zijn. BONS: vindt deze locatie alleen geschikt voor 
woningen. Is sociale woningbouw echt uitgesloten voor Mariahoeve? 
Mariahoeve: betoogt doorstroming. Nieuwe sociale huurwoningen 
leveren geen doorstroming op, ouderenwoningen en woningen voor 
middensegment wel. Wordt het nieuw te bouwen gebouw in Muiden niet 
te hoog? College vindt dat stedebouwkundig verantwoord. Gaat de 
sportzaal nu naar de Bredius (zoals door de wethouder opgemerkt) of 
naar de Krijgsman (zoals in de stukken staat)? Bredius. Komen de 
details (o.a. duurzaamheid) later of hadden die nu al in de kaders 
opgenomen moeten zijn? College vindt dit uitwerking, maar mocht de 
raad dit op willen nemen in de kaders, dan heeft het college daar geen 
bezwaar tegen. Wat wordt bedoeld met zoveel mogelijk huurwoningen? 
Waarom ook koopwoningen en niet alleen huurwoningen? College wil de 
ruimte laten aan projecten die niet mogelijk zijn met alleen huur. Hoe 
houden we de vinger aan de pols wanneer de locaties worden verkocht 
aan een ontwikkelaar? Alle afspraken worden vastgelegd in anterieure 
overeenkomsten. Is de participatie in Muiden niet wat smal 
georganiseerd door alleen de Mariahoeve te betrekken? Mariahoeve: 
bewoners hebben een bewonersgroep opgericht, in opdracht van het 
college, die bestaat nu uit bewoners van de Mariahoeve, maar die staat 
ook open voor anderen. Waarom significante bijdrage aan verbouwing 
gemeentehuis Bussum? Dat is een kader dat het college meegekregen 
heeft van de fusieraad. Uiteindelijk zal de raad overigens nog aan bod 
komen bij de echte verkoop(prijs). Is er een oplossing voor het 
parkeerprobleem in de vesting volgens BONS? BONS: bij de nieuwe 
invulling nadenken over voldoende parkeerruimte op eigen terrein (bijv. 
in de kelder). Vanuit deze invalshoek lijkt BONS het ook niet logisch dat 
het pand blijft bestaan er wordt verbouwd. Krijgen wij per project een 
ambitiedocument? Nee, wij gaan namelijk niet standaard te werk, maar 
gaan in samenspraak met de belanghebbenden het project invulling 
geven. Hoe gaat het college borgen dat er voldoende sociale 
huurwoningen komen? Wordt vastgelegd in anterieure overeenkomst. 
Hoeveel sociale huurwoningen komen er? Dat weet het college niet, dat 
wordt overgelaten aan goede ideeën uit de markt. Kunnen de 
verkoopplannen voor Muiden eerder starten dan in Naarden omdat dat al 
leeg staat? Dat kan, maar is nu nog niet nodig. Gaan we voor één 
projectontwikkeling voor beide projecten, zodat er bijvoorbeeld meer 
sociale woningen kunnen gerealiseerd worden? Daar heeft het college 
geen voorkeur in. Wanneer worden ontwikkelaars ingelicht? 
Waarschijnlijk volgend jaar zomer. Zou de bouw van seniorenwoningen 
ook voor Naarden een goed idee zijn volgens BONS? BONS: dat zou 
een idee zijn, maar is niet de enige mogelijkheid. Watvoor museum zou 
er moeten komen volgens Weerdenburg? Weerdenburg: 
Nardinclantmuseum, het stadskantoor moet ook als historisch pand 
gezien worden.  
 
De insprekers zijn tevreden over het participatietraject tot nu toe.  
 
De kaders voor de bestemmingsplanwijzigingen moeten op een later 
moment nog worden vastgesteld, maar daar wordt eerst een 



 

participatietraject voor opgesteld. 

Toezeggingen college - 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

VVD 
D66 
CDA 
PvdA 
GL 
HvB 
50PLUS 
GOP 
Van Wees 
 
Unaniem voor voortzetting in meningvormen voorgesteld. 

 


