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Inleiding 
Aanvullend op eerder door ons ingediende technische vragen inzake het bouwplan op de Jan ter Gouwweg in Naarden, stelt 
onze fractie de onderstaande art. 33 vragen.  
 
 
% speelruimte en bouwen bij bomen  
Het college heeft op eerdere vragen van o.a. GDP, alsmede in de richting van bewoners, aangegeven dat de wijk 
Rembrandtpark voldoet aan de minimale norm van 3% buitenspeelruimte. Daarnaast heeft de wethouder toegezegd dat de 
aanwezige bomen op de J. ter Gouwweg – die zijn opgenomen op de waardevolle bomenlijst –  niet in de weg staan en dus 
niet gekapt hoeven te worden voor de realisatie van het bouwplan. Vanuit bewonersvereniging Mooi Ter Gouw is onderzoek 
gedaan naar bovenstaande toezeggingen. Zij komen tot andere conclusies en geven daarvoor ook een onderbouwing (zie 
bijlage 1 en 2).  
 
Vraag 1 
Heeft het college kennis genomen van deze onderzoeken van MTG? 
 
Antwoord 
Wij hebben de documenten met informatie van Mooi ter Gouw ontvangen bij deze vragen.  
 
Vraag 2 
Onderschrijft het college de conclusies die MTG trekt t.a.v. de omvang van de buitenspeelruimte in de wijk?  
 

- Zo ja, welke implicaties heeft dat voor het bouwplan?  
- Zo nee, waarom niet? En welke onderbouwing kan het college daarvoor geven?  

 
Antwoord 
De conclusies van MtG onderschrijven wij niet. Uit een analyse van de gegevens blijkt dat niet de juiste hoeveelheden 
speelruimte zijn gebruikt om de berekening te maken. Daarnaast is veel informele speelruimte niet meegenomen in de 
berekeningen van MtG. Speelruimte zoals het park achter de Paulus Potterlaan, de brede grasstroken in de Rembrandtlaan, 
het gras aan het eind van de Jan ter Gouwweg/Jan van Goyenlaan. 
Uit onze berekeningen blijkt dat nu sprake is van ruim 9% speelruimte in het Rembrandtpark en dat de speelruimte toeneemt 
na realisatie van zowel Buyten den Veste en de locatie aan de Jan ter Gouwweg. De locatie Jan ter Gouwweg zit namelijk niet 
in de officiële tellingen omdat het speelterrein tijdelijk is. 
 
 
Vraag 3 
Onderschrijft het college de conclusies die MTG trekt t.a.v. ‘bouwen bij bomen’, namelijk dat het bouwplan op de huidige 
bouwvlakken niet goed samen gaat met de thans aanwezige bomen?  
 

- Zo ja, welke implicaties heeft dat voor het bouwplan?  
- Zo nee, waarom niet? En welke onderbouwing kan het college daarvoor geven?  

 
Antwoord 
Wij kunnen deze vraag nu niet beantwoorden. De projectontwikkelaar heeft bij ons aangegeven dat ze de bestaande 
bomenrij (platanen) aan de Jan ter Gouwweg willen behouden. Zij worden daarin begeleid door een deskundig bureau dat 
aangeeft dat behoud van de platanen mogelijk is. De komende periode gaan wij in overleg met de projectontwikkelaar en 
haar adviseur over de beweringen van MtG in het document. 
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Aantal woningen  
In de toelichting op het bestemmingsplan uit 2015 staat dat in het bouwplan op de Jan ter Gouwweg uitgegaan wordt van de 
ontwikkeling van 24 woningen. In het huidige plan zijn 36 woningen opgenomen met (daardoor) een veel groter aantal 
benodigde parkeerplaatsen. En dus minder openbare ruimte voor groen en spelen.   
 
Vraag 4 
Is het college van mening dat deze afwijking op de toelichting bij het bestemmingsplan juridisch houdbaar is en zo ja hoe 
wordt dat onderbouwd? Zo nee, welke implicaties heeft dat voor het bouwplan?   
 
Antwoord 
In de regels van het bestemmingsplan is de bestemming Wonen aan de locatie toegekend. Deze regels van het 
bestemmingsplan zijn leidend. In de regels worden geen aantallen genoemd. In de toelichting wordt een aantal van circa 24 
genoemd. Dit betreft het voornemen uit 1984 met de toen geldende woningbouwtypologie, namelijk woningen in het dure 
segment. Juridisch hebben aantallen in de toelichting van een bestemmingsplan geen waarde. Het aantal van 36 woningen 
past dus binnen het bestemmingsplan.  

In Gooise Meren is, ten opzichte van 1984,  een tekort aan allerlei type woningen, koop en huur. Het Rijk vraagt gemeenten 
woningbouw zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom mogelijk te maken. Deze woningbouwlocatie past bij de ambitie van 
het Rijk en de doelstelling van de gemeente om woningen te bouwen. De lokale woonvisie (juli 2017) geeft uitgangspunten 
mee voor ontwikkellocaties. Voor elke locatie geldt dat een derde van de woningen in het betaalbarre segment ontwikkeld 
moet worden. Dit project past met het uitgangspunt drie keer een derde: een derde betaalbaar, een derde middelduur, een 
derde duur, precies in het rijks- en lokale beleid.  

 
Vraag 5 
Is het college van mening dat deze afwijking op de toelichting van het bestemmingsplan recht doet aan het eerdere 
“participatietraject” en de inspraakprocedure uit 2015, alsmede de verwachtingen die bewoners aan een dergelijke toelichting 
op het bestemmingsplan mogen ontlenen? 
 
Antwoord 
De toelichting van het bestemmingsplan geeft context maar is niet juridisch bindend. Er kunnen dus geen rechten aan worden 
ontleend. De stedenbouwkundige opzet van het plan voldoet aan de bepalingen van het bestemmingsplan. Daarnaast 
voldoet het plan aan onze beleidsuitgangspunten voor bijvoorbeeld parkeren, wonen, inrichting openbaar gebied 
 
Vraag 6 
Waarom heeft het college niet overwogen om – o.a. gelet op de wijziging van het aantal geplande woningen – het 
bestemmingsplan inhoudelijk tegen het licht te houden? 
 
Antwoord  
Omdat de uitgangspunten van het bestemmingsplan nog steeds actueel zijn. Zie ook de beantwoording van vraag 4. 
 
 
Aanbesteding  
Voor zover wij begrepen hebben, is de beoogd projectontwikkelaar de enige partij waarmee de gemeente over deze 
bouwlocatie in gesprek is (geweest).  
 
Vraag 7 
In hoeverre is het gebruikelijk, wenselijk en in juridische zin geoorloofd dat de gemeente bij vervreemding van eigen 
grond/vastgoed slechts met één marktpartij in gesprek gaat en zaken doet, i.p.v. aan te besteden en het beste plan te kiezen 
(inhoudelijk/financieel)? 
 
Antwoord 
Hier is geen algemeen antwoord op te geven. Ieder plan heeft andere uitgangspunten. De projectontwikkelaar heeft in het 
verleden contact opgenomen met de gemeente Naarden met de vraag de grond te mogen kopen om woningen te bouwen. 
De gemeente vond dit een goed plan. Een paar jaar geleden is een intentieovereenkomst gesloten en is het plan verder 
uitgewerkt. Er heeft bij dit plan geen aanbestedingstraject plaatsgevonden; het verkopen van grond in een dergelijke situatie 
is niet aanbestedingplichtig.  


