
 

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. 

Naam en fractie:  Maarten Balzar, D66  

Datum indiening:  25 juni 2019  

Datum antwoord:  9 maart 2020 

Onderwerp:  Wijziging bestemming tuin naar wonen in beschermd dorpsgezicht het 

Spiegel  

  

Inleiding  

Op 11 juni 2019 is er een bijeenkomst geweest voor geïnteresseerden over een mogelijke bestemmingsplanwijziging van 

tuinen naar wonen (2 villa’s) in het Spiegel ter hoogte van de splitsing Koningin Emmalaan en Koningslaan in Bussum. Gezien 

de status van de wijk (beschermd dorpsgezicht) hebben we een aantal vragen over dit plan, waarvan we onderstaande vraag 

tijdens het vragenuur willen vragen.  

  

Vraag 1  

Vooreerst willen wij onze oprechte excuses aanbieden voor de lange duur van de beantwoording. De reden is gelegen in het 

feit dat er verschillende malen overleg is geweest met aanvrager over zijn plannen en dat had kunnen leiden tot een andere 

beantwoording. Ook hebben zich omwonenden en andere organisaties gemeld om hierover te spreken.  

 

De percelen liggen in (een zeer ‘zichtbaar’ deel van) het Spiegel, waarvoor het door het rijk toegewezen ‘beschermd 

dorpsgezicht’ van toepassing is. Het Spiegel kent een duidelijke ruimtelijke samenhang door de stedenbouwkundige 

hoofdstructuur, het groene karakter en de villabebouwing. Is het volgens het college toegestaan om binnen het beschermd 

dorpsgezicht de huidige bestemming ‘tuin’ om te zetten in ‘woning’? Zo ja, aan welke voorwaarden moet er dan voldaan 

worden? Is er bijvoorbeeld toestemming/advies nodig van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed?  

  

Antwoord  

De betreffende aanvraag past niet in het vigerende bestemmingsplan en er is een herziening van het bestemmingsplan nodig 

indien medewerking wordt verleend. Aanvragen worden getoetst aan het geldende wet- en regelgeving inclusief het 

gemeentelijke beleid.  Formeel hoeft de RCE niet om advies te worden gevraagd maar in dit specifieke geval is daar wel voor 

gekozen. Het advies is positief.  

 

Vraag 2  

Is het volgens het college wenselijk om binnen het beschermd dorpsgezicht de huidige bestemming ‘tuin’ om te zetten in 

‘woning’?  

  

Antwoord  

Deze vraag is te algemeen. Het zal afhangen van de specifieke omstandigheden  en ook gelet op de door uw raad 

aangenomen motie met betrekking tot het Spiegel.   

 

Vraag 3  

Hoe belangrijk acht het college het groene karakter van het Spiegel in relatie tot de kwaliteit van leven/wonen (voor o.a. de 

omwonenden)? Hoe belangrijk acht het college het groene karakter van het Spiegel in relatie tot behoud van biodiversiteit in 

Gooise Meren?  

  

Antwoord  

Groen is in iedere wijk van belang voor de inwoners, wateropvang en biodiversiteit, misschien in sommige wijken nog wel 

meer dan in het Spiegel gelet op de mate van verstedelijking en soms beperkte (prive) buitenruimte die beschikbaar is.  

 

  



 

Vraag 4  

Klopt het dat het college/portefeuillehouder  een discretionaire bevoegdheid heeft om geen medewerking te verlenen aan 

een aanvraag tot bestemmingsplanwijziging? Bij een positief antwoord; waarom heeft de gemeente deze bevoegdheid niet 

gebruikt gezien de status van het gebied (beschermd dorpsgezicht)?  

  

Antwoord  

Afhankelijk van de procedure die gevolgd moet worden is of het college bevoegd om te beslissen of uw raad. In het geval van 

de Emmalaan gaat het om een herziening van het bestemmingsplan en is uw raad het bevoegde gezag.  

  

Vraag 5  

Hoe ziet het college de mogelijke precedentwerking van een dergelijke splitsing en bestemmingsplanwijziging in Het Spiegel?  

  

Antwoord  

Er is nog geen besluit genomen over de voorliggende aanvraag.  

  


