
 

 
Politieke Avond Gemeente Gooise Meren Het Gesprek 
 

Onderwerp Onderwerp Aankoop Crailo 
 

Datum 15 november 2017 om 21.30uur 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

(VVD) Bellaart 
(D66) Fambach 
(CDA) Hollander 
(PvdA) Winnubst 
(GL) Vos 
(HvBNM) Munneke Smeets 
(50PLUS) Van der Schaaf 
(Gewoon Gooise Meren) Van Wees 
(GDP) Kwekkeboom 

Meesprekers Ton de Wildt (Kopersvereniging  Anne Franklaan) 
Cees van den Berge (Kopersvereniging Anne Franklaan) 
Peter David (Kopersvereniging Anne Franklaan) 
Peter-Jan Schatens (Kies voor Bussum) 
Karin Merkx (Stichting sportclub gehandicapten) 

Aanwezig namens college Boland 

Ambtelijke ondersteuning  Zeegers  

Voorzitter Sweijen 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken kort 
toe.  
Dhr. De Wildt gaat in op de groenstrook en de bebouwing van de 
Palmkazerne. 
Dhr. Van de Berge gaat in op het betrekken van de bewoners bij de plannen.  
Dhr. David geeft een korte toelichting op een aantal sheets die worden 
uitgedeeld. 
Dhr. Schatens heeft kritiek op het behartigen van de bewoners van Crailo door 
de wethouder en stelt hier een aantal vragen over, met name over het 
ruimtelijk kader. Is het ruimtelijk kader van 2014 niet beter dan dit 
ambitiedocument?  
Mevr. Merkx gaat in op de sportclub die nog nooit bij dit traject is betrokken, 
onder meer over de bereikbaarheid. 
CDA vraagt de bewonersvereniging naar een aantal toezeggingen van de 
provincie. 
Dhr. Van de Berge gaat hier op in. Dhr. David vult dit aan. 
D66 vraagt naar nadere aspecten die met de provincie zijn afgesproken en hier 
niet aan de orde zijn geweest. 
Dhr. David gaat hier op in. 
HvBNM vraagt mevr. Merkx naar de afspraken. 
Mevr. Davids gaat vooral in op de afspraken over de ontsluiting naar de 
Amersvoortsestraatweg. En op de aansluiting op riool en water. 
VVD vraagt naar de gesprekken met de provincie en wat de verschillen zijn van 
de plannen van de provincie met wat er nu ligt. 
Dhr. David gaat hier op in.  
Dhr. Boland gaat in op de status van de verschillende documenten.  
Dhr. David vraagt nader naar het ambitiedocument. 
Dhr. Boland merkt op dat er nog naar de tekst gekeken zal worden, maar het 



 

bestemmingsplan is altijd leidend als de raad dat vastgesteld heeft. 
D66 gaat in op de duurzaamheid in het ruimtelijk kader. 
GL gaat in op  het aantal woningen in het ruimtelijk kader. 
CDA vraagt de meesprekers of dit plan voor Gooise Meren een meerwaarde 
heeft voor Gooise Meren. 
De meesprekers gaan hier kort op in . 
 
Na een korte schorsing gaat de bijeenkomst verder met een vervolg op de 
bijeenkomst van vorige week. 
Er zijn een aantal  schriftelijke vragen doorgestuurd. 
Dhr. Boland gaat in op de  ingediende vragen. 
VVD vraagt naar de ingetekende bedrijvigheid. 
De GDP vraagt hoe er kennis is naar de behoefte voor bedrijvigheid. 
De wethouder gaat verder met beantwoording van de vragen. 
De VVD vraagt wat het gevolg is als de raad meer de voorkeur heeft voor 
woningen dan een bedrijventerrein. 
De wethouder zegt dat er een bestemmingsplan moet komen. Deze raad stelt 
het bestemmingsplan vast voor het deel van Gooise Meren. De raad kan 
bepalen dat er geen behoefte is aan bedrijvigheid, maar hij zou dit zeker niet 
adviseren. 
GL vraagt naar de juridische status van het ambitiedocument. 
De wethouder gaat hier op in.  
PvdA vraagt naar de noodzakelijkheid van het ambitiedocument.  
De wethouder merkt op wel iets nodig te hebben om mee aan de slag te gaan.  
GDP vraagt naar het uitstellen van de koop. 
De wethouder zegt dat er een overeenkomst is met de verkopende partij om 
voor 1 januari een besluit te nemen. 
GL gaat verder in op het eventueel aankopen.  
De wethouder geeft hier een reactie op. 
Op een vraag van de voorzitter zegt de VVD op zoek te zijn naar speelruimte in 
dit traject. 
Dhr. Zeegers gaat verder in op de schriftelijke vragen van het CDA. 
GL vraagt aanvullend naar de verhouding van de woningbouw. 
De wethouder reageert en gaat verder met de vragen van het CDA. 
De VVD vraagt naar de meetlat die was ontwikkeld nav de Brede School, en 
naar een risicoanalyse. 
De wethouder zegt toe dat hier een schriftelijk reactie op komt voor de 
besluitvorming. 
 
Er zijn nog vragen over de vertrouwelijke stukken. De voorzitter stelt vast dat 
men die in ieder geval voorafgaand aan de meningsvormende raad aan de 
orde wil laten komen. 
De voorzitter stelt voor dat de griffie kijkt hoe dit ingepast kan worden. 

Toezeggingen college Het college komt voor de raad schriftelijk terug op de vraag over de meetlat en 
de risicoanalyse. 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

Unaniem wil men dit voorstel meningsvormend behandelen. 

 


