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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: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 31 maart 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Diverse vervolgvragen Bouwplan Jan ter Gouwweg  

 

Inleiding 
N.a.v. de beantwoording van eerdere vragen en de uitkomsten van een bewonersenquête, heeft onze fractie opnieuw een 
aantal vragen.  
 
Vraag 1 
Heeft het college de criteria om de hoeveelheid formele en informele buitenspeelruimte te bepalen zelf ontwikkeld, of 
overgenomen? In hoeverre zijn dit gebruikelijke criteria, bijv. in vergelijking met ons omringende gemeenten?  
 
Antwoord 
 
Vraag 2 
In de beantwoording van onze eerdere vragen stelt het college dat de Nuso geen officiële richtlijn heeft van 3% speelruimte in 
gebieden die voor wonen zijn bestemd. Daarnaast geeft het college aan dat de Nuso norm niet alleen over formele 
speelruimte gaat. Wij hebben hierover de volgende vragen:  
 

- Als dit geen officiële richtlijn/norm is, waarom verwijst het college er dan naar in de Visie Buitenruimte? 
- Waarop baseert het college dat dit geen officiële richtlijn van de Nuso is en dat het niet alleen over formele 

speelruimte gaat? (graag bron noemen) 
 
Antwoord 
 
Vraag 3 
Kunnen wij afgaande op de beantwoording van onze eerdere vragen (vraag 4) concluderen dat het college van mening is dat 
openbare buitenspeelgelegenheden in wijken met “grote tuinen met trampolines en andere speelattributen” minder 
belangrijk zijn en hierbij de eigen norm dus ook minder strikt gevolgd hoeft te worden?  
 
Antwoord 
 
Vraag 4 
Het college stelt in de beantwoording dat het lastig is om op wijkniveau aan te geven hoeveel % formele en informele 
buitenspeelruimte er is, omdat in de beleidsnotitie wordt gewerkt met buurten. Kan het college dit dan per buurt aangeven 
en ons de onderliggende data ter beschikking stellen?  
 
Antwoord 
 
Vraag 5 
Volgens de Nuso dient bij buitenspeelruimte gezorgd te worden voor toegankelijkheid, herkenbaarheid, bereikbaarheid, 
veiligheid en verdraagzaamheid. Het college stelt dat daarvan onverkort sprake is, ook bij de informele speelruimte zoals de 
grasbermen langs de Rembrandtlaan. Daarbij wordt niet vermeld hoe dit rijmt met de laatste twee aspecten (veiligheid en 
verdraagzaamheid). Kan het college uitleggen hoe/in welke mate hieraan wordt voldaan?  
 
Antwoord 
 
Vraag 6 
Ons is opgevallen dat het aantal m2 toe te voegen formele buitenspeelruimte bij de projecten Stork en Jan ter Gouw in de 
berekening van het college ineens gehalveerd blijkt te zijn en er in plaats daarvan ook geen informele speelruimte bij komt. In 
antwoord hierop wordt gesteld dat de indeling van beide projecten nog niet helemaal duidelijk is, dus ook het aantal m2 niet. 
Wij begrijpen dit niet, want in beide projecten is altijd gerekend met resp. 1.100 m2 (Stork) en circa 900 m2 (JTG). Bovendien 
is de indeling van het Stork project wel degelijk definitief en ligt er een concept indelingsplan van JTG. Kan het college alsnog  
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aangeven wat het uitgangspunt is v.w.b. de formele en informele buitenspeelruimte in deze twee projecten?  
 
Antwoord 
 
Vraag 7 
Klopt het dat de bebouwing in de schetsplannen van het project Jan ter Gouw alsnog naar achteren verplaatst moet worden 
i.v.m. de waardevolle bomenrij  aan de straat (en de niet gesaneerde grond daaronder)? Kan het college daarnaast aangeven 
hoe bij de fundering (d.m.v. heipalen) van de beoogde bebouwing voldoende rekening gehouden wordt met de 
verontreinigde grond onder het scheidingsdoek (>1 meter diepte)?  
 
Antwoord 
 
 
Vraag 8 
Het college geeft aan dat bewoners geen verwachtingswaarde mogen ontlenen aan de aantallen woningen zoals die 
genoemd staan in eerdere bestemmingsplannen en de woonvisie, omdat daarover niet specifiek gecommuniceerd is. Wij 
begrijpen dit niet. Zegt het college hiermee dat bewoners alleen verwachtingswaarde mogen ontlenen aan communicatie over 
stukken van de gemeente en dus niet n.a.v. de inhoud van die stukken zelf?  
 
Antwoord 
 
Vraag 9 
Graag ontvangen wij alle gespreksverslagen/besluitenlijsten en interne/externe correspondentie inzake het project Jan ter 
Gouw en in het bijzonder die verband houden met de projectontwikkelaar en de keuze om geen inschrijving/pitch uit te 
schrijven. 
 
Antwoord 
 
Vraag 10 
Onlangs heeft de raad een RM ontvangen, waarin o.a. de resultaten van de bewoners enquête genoemd worden. Voor een 
betere duiding ontvangen wij graag de volledige uitslag en onderliggende data van deze enquête. Daarnaast hebben wij 
hierover de volgende vragen:  
 

- Deelt het college onze opvatting dat een absolute meerderheid (60%) van de deelnemers meent dat geen van de 
ontwerpen voldoet, omdat er onvoldoende participatie heeft plaatsgevonden?  

- In de enquête konden bewoners uit vijf opties kiezen. Waarom wordt in de bewonersbrief aangegeven dat de meeste 
stemmen naar de optie voor ontwerp 3 zijn gegaan (28%), terwijl 60% heeft gekozen voor de optie dat geen van de 
ontwerpen voldoet i.v.m. onvoldoende participatie?  

 
Antwoord 
 
 
 


