
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: Herman de Hollander, CDA 

Datum indiening: 5 oktober 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Vergunningsverlening, dienstverlening, vertraging nieuwbouw. 

 

Vragen zijn ingediend als Vragenhalfuur vragen, afhandeling als schriftelijke art. 33 vragen. 
 
Inleiding 
Diverse basisscholen  worden de komende jaren conform IHP gerenoveerd en in een enkel geval wordt er nieuwbouw 
gepleegd. De Tweemaster is Naarden komt in aanmerking voor nieuwbouw. Het vergunningsverleningstraject voor de 
omgevingsvergunning/sloopvergunning is lopende. De Tweemaster heeft echter te maken met vertraging in het te doorlopen 
vergunningstraject door matige/slechte communicatie vanuit de kant van de gemeente. Het achterwege blijven van 
noodzakelijke adviezen en door trage afhandeling aan de kant van de gemeente. 
Dit zorgt ervoor dat de sloop en de nieuwbouw forse vertraging op gaat lopen. Zij langer in de tijdelijke huisvestinglocatie aan 
de Amersfoortsestraatweg moeten blijven en de planning voor gebruik van deze tijdelijke huisvesting niet meer gehaald zal 
worden. Dit heeft effect op alle scholen die hierna ervan gebruik maken. 
 
Vraag 1 
Inleiding vraag 
Omdat het over meerdere vergunning ging wilde de gemeente het graag behandelen als combinatieaanvraag. Hierover moest 
goedkeuring komen van de raad. Deze is pas als hamerstuk op 23 juni goedgekeurd. Het heeft heel lang geduurd voordat het als 
punt op de agenda van de raadvergadering kwam. Hiermee is kostbare tijd verloren gegaan. Het is de Tweemaster niet duidelijk 
waardoor dat zo lang geduurd heeft. Er is lang doorverwezen van afd. vergunningen naar afd. ecologie, naar de het 
onderzoeksbureau en weer teug naar vergunningen. Ook de bereikbaarheid van de medewerker op de afdeling vergunningen is 
lastig geweest. Door thuiswerken was de medewerker veelal onbereikbaar en belde vaak niet terug. 

 
De Tweemaster heeft conform het uitdrukkelijke advies van de ambtenaar van de gemeente een half jaar voor 
sloop/nieuwbouw de omgevingsvergunning aangevraagd omdat de doorlooptijd zes maanden zou zijn voor 
vergunningsverlening. De vergunning is aangevraagd net voor de Kerst 2020.  
Naar nu blijkt is er aan de kant van de gemeente vertraging en kan het wel 11 maanden of langer duren voordat de vergunning 
wordt verleend. Hoe is dit mogelijk? 
 
Vraag 2 
Veel gemeenten hebben een ontheffing van de Raad van State voor vleermuizen problematiek en bouwen/verbouwen. De 
gemeente echter Gooise Meren niet. Waarom niet? 
 
Vraag 3 
Vanuit de gemeente is er geen goede communicatie en advies geweest met de Tweemaster over welke 
onderzoeken/procedures gevolgd moeten worden om te voldoen de wettelijke regelgeving omtrent vleermuizen doordat de 
gemeente Gooise Meren geen ontheffing hiervoor heeft. Hoe komt dit? 
 
Vraag 4 
Deze vertraging, buiten de schuld om van de Tweemaster, kan mogelijk zorgen voor kostenoverschrijdingen in aanbesteding 
en extra kosten i.v.m. langere tijdelijke huisvesting. Welke verantwoordelijkheid neemt het college hierin?  
 
Vraag 5 
Welk effect heeft deze vertraging in nieuwbouw en langer gebruik van de tijdelijke huisvestingslocatie voor het IHP? 
 
Vraag 6 
Hoe en wanneer gaat u de andere scholen informeren over de vertraging in de doorlooptijd in het IHP? 
 
Vraag 7 
Hoe gaat het college in de toekomst een betere procesbegeleiding en adviesfunctie borgen in samenspraak met de scholen? 
 


