
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: Theo Fambach, fractie D66 

Datum indiening: 1 juli 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Kop van Jachthaven Naarden 

 

 
Inleiding 
De Gemeenteraad van Naarden heeft destijds een beleid voor Burgerparticipatie ingesteld; dit beleid werd opgenomen 
in de Kadernota Burgerparticipatie (25 september 2013). Hierin werd gesteld dat ieder ontwikkelingsplan volgens de 
stappen (trappen) van Burgerparticipatie tot stand dient te komen. Naarden liep toen al vooruit met de 
Participatieladder. Tevens werd vastgesteld dat men er op toe moest zien dat burgers/inwoners voldoende zouden 
participeren in het proces van planvorming. 
 
Tijdens de Politieke Avond d.d. 23 juni jl. brachten drie insprekers, inclusief het Buurtplatform, naar voren dat er 
(mogelijkerwijs) een onvoldoend participatieproces bij het ontwerpplan Kop van Jachthaven Naarden heeft 
plaatsgevonden. Dit proces viel deels in de periode dat Naarden nog een gemeente was en deels in de nieuwe periode 
van de gemeente Gooise Meren. 

 
 
Vraag 1 
Heeft de Gemeente Gooise Meren, als rechtsopvolger van de Gemeente Naarden, voldoende inzicht in de wijze waarop 
de stappen (trappen) van Burgerparticipatie destijds werden gevolgd en hoe de berichtgeving ‘in de Naardense periode’ 
aan belanghebbende omwonenden destijds is verlopen? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Op welke wijze is de Gemeente Gooise Meren na 2015 verder gegaan met het participatieproces en in hoeverre kan 
worden gesteld dat een dergelijke problematiek van geen of onvoldoende participatie zich niet heeft voorgedaan? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Stel dat de Gemeente Gooise Meren verder gaat met het proces en stel dat de Gemeenteraad Gooise Meren uiteindelijk 
niet akkoord gaat met het voorliggende Ontwerp Bestemmingsplan Kop van Jachthaven Naarden en dat het vigerende 
Bestemmingsplan gehandhaafd blijft. Zouden er dan de financiële consequenties voor onze gemeente kunnen zijn?  
 
Antwoord 
 
 
Vraag 4 
Als de Gemeenteraad Gooise Meren de wijziging van de vigerende bestemming niet zou goedkeuren, met mogelijke 
financiële consequenties voor onze gemeente, welk specifiek bedrag zou hiermede (ongeveer) gemoeid kunnen zijn? 
 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 5 
Zijn er afspraken met de grondeigenaar en/of rechtsopvolger gemaakt die ‘onder voorbehoud van goedkeuring van de 
Gemeenteraad Gooise Meren’ zijn vastgelegd? Zijn er afspraken met de grondeigenaar en/of rechtsopvolger gemaakt 
‘zonder voorbehoud van besluitvorming door de Gemeenteraad Gooise Meren’? 
 
Antwoord 
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