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.
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Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform
19 juli 2021
2 september 2021
Woontoren Driftweg Naarden (vervolgvragen)

Inleiding
In augustus 2020 heeft onze fractie vragen gesteld over plannen voor het bouwen van een groot appartementencomplex op
de Driftweg in Naarden, t.h.v. de grens met de gemeente Huizen. Er zijn onder belanghebbenden nog altijd grote zorgen over
de impact hiervan op de woonomgeving (Westereng) en omringende natuur. Ook de gemeente Huizen maakt zich zorgen en
er is in de raad een motie aangenomen waarmee burgemeester en wethouders wordt opgedragen 'met gebruik van alle
relevante middelen, waaronder externe juridische bijstand, alle bebouwing anders dan die het bestemmingsplan op dit
moment toelaat, te bestrijden'. De motie werd door het college omarmd.
Vraag 1
Wat is de status van de plannen en wanneer verwacht het college de gemeenteraad hierover nader te kunnen
informeren/hierin te zullen betrekken (verklaring van geen bedenkingen)?
Antwoord
Er is een aantal aanvragen voor omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvragen zijn op dit moment in onderzoek. Na de
zomervakantie verwacht het college deze aanvragen te kunnen afhandelen. Het college heeft de initiatiefnemer meegedeeld
dat alleen medewerking wordt verleend aan plannen die passen binnen het nu geldende bestemmingsplan. Omdat er niet
wordt afgeweken van het bestemmingsplan is het verlenen van de vergunning een bevoegdheid van het college. Het college
handelt binnen het kader (bestemmingsplan) dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Het college zal de gemeenteraad
informeren over de uitkomst over de toetsing van het plan zodra dit is afgerond.
Vraag 2
In de eerdere beantwoording gaf het college aan dat de initiatiefnemer omwonenden en ook de gemeente Huizen – ondanks
herhaaldelijke oproepen daar toe – tot dan toe niet afdoende had betrokken bij de plannen. Naar verluid is er nog altijd geen
sprake van serieuze burgerparticipatie die je bij een project van deze omvang mag verwachten.
Op welke manier spant de gemeente zich ervoor in om burgerparticipatie alsnog op gang te brengen? Ziet het college
mogelijkheden om dit als eis te stellen bij de verdere behandeling van de ingediende aanvragen?
Antwoord
Zie ook de beantwoording van vraag 1. De omwonenden worden geïnformeerd zodra de toetsing en besluitvorming is
afgerond. Er zal namelijk geen medewerking worden verleend aan plannen die niet passen binnen het geldende
bestemmingsplan. Wij hebben de initiatiefnemer gevraagd om omwonenden ook te informeren.

Vraag 3
Vanuit buurgemeente Huizen bestaat blijkbaar grote wrevel over de manier waarop over dit project onderlinge afstemming
gezocht wordt. In antwoord op onze eerdere vragen hierover, gaf het college aan dat het ambtelijk en bestuurlijk overleg met
de gemeente Huizen werd opgestart. Wat is hiervan de status en is het college tevreden over de voortgang? Zet dit project de
verhoudingen onder druk? Hoe wil het college ervoor zorgen dat er weer op constructieve wijze intercollegiaal wordt
samengewerkt?
Antwoord
Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er, ook recent nog, contact met de gemeente Huizen geweest . De recente berichtgeving
vanuit de gemeente Huizen heeft ons verbaasd.
Het toetsen en verstrekken van omgevingsvergunningen op ons grondgebied is een taak van ons college. Voordat ons college
een besluit neemt, zullen wij de gemeente Huizen op bestuurlijk en ambtelijk niveau informeren over onze overwegingen.
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Vraag 4
Welke andere stakeholders worden door de gemeente geraadpleegd/betrokken bij de behandeling van deze aanvraag?
Antwoord
Wij hebben contact over deze aanvragen met de gemeente Huizen, provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst NoordHolland Noord, Vrienden van het 't Gooi en stichting Naarder Eng. Daarnaast informeren wij omwonenden en
geïnteresseerden die willen weten wat de status is van deze aanvragen

