
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 
 
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. 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 
 

Naam en fractie: A. Mastenbroek, CDA 

Datum indiening: 21 november 2019 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Raadsmededeling 1611806 - Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
‘Het Anker 2 Muiden’ 

 
 
Inleiding 
 
Via een raadsmededeling is op 22 oktober jl. mededeling aan de raad gedaan m.b.t. het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan "Het Anker 2” te Muiden. 
 
De raadsmededeling is zelf gedateerd voor het B&W overleg van 27 augustus jl. 
 
Het Ontwerpbestemmingsplan is op 20-9-2019 gepubliceerd in de Staatscourant 2019, 52039 en daarmee ter inzage gelegd. 
De termijn van ter inzage legging is vastgesteld op 6 weken. Het indienen van zienswijzen eindigde daarmee op 1 november 
jl.  
 
Zoals bekend is geworden is de communicatie hierover niet goed verlopen richting de omwonenden en andere participanten 
die bij dit project betrokken zijn geweest. Op 23 oktober jl. (een week voor de verstrijkingsdatum van 1 november) is daarom 
In allerijl alsnog een inloopavond georganiseerd in de Kazerne in Muiden waar bewoners de gelegenheid hebben gekregen 
kennis te nemen van de uiteindelijke planontwikkeling die als grondslag dient voor het Ontwerpbestemmingsplan. 
 
Als gevolg van dit manco in de communicatie heeft het college ermee ingestemd dat de termijn van indiening van zienswijzen 
met 2 weken werd verlengd. 
 
Het CDA stelt de volgende vragen aan het college: 
 
Vraag 1 
Wat is de oorzaak is van het ontbreken van de communicatie voorafgaand aan het ter inzage leggen van het 
Ontwerpbestemmingsplan naar de omwonenden en andere participanten? 
 
Antwoord 
 
Vraag 2 
Wat is de oorzaak van het pas op 22 oktober jl., zijnde daags voor de georganiseerde inloopavond op 23 oktober jl., dat de 
raad middels een raadsmededeling werd geïnformeerd over het ter inzage leggen van het Ontwerpbestemmingsplan, terwijl 
het college dit op 27 augustus heeft behandeld en het Ontwerpbestemmingsplan op 20 september ter inzage is gelegd? 
 
Antwoord 
 
Vraag 3 
Welke maatregelen neemt het college om voor de toekomst te borgen dat bij ruimtelijke ontwikkelingen de raad tijdig wordt 
geïnformeerd via een raadsmededeling en niet pas 2 maanden nadat de raadsmededeling al in het college overleg is 
vastgesteld? 
 
 
Antwoord 


