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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. 
 
 
Naam en fractie: Arie Mastenbroek, CDA 

Datum indiening: 28 oktober 2021 

Datum antwoord: 25 november 2021 

Onderwerp: 
Aanvraag omgevingsvergunning Kinderdagverblijf op landgoed Hoogerlust 
te Muiden 

 

Inleiding 

Het CDA heeft vernomen dat er door Kinderdagverblijf Koningskinderen(Kids Foundation) een aanvraag is ingediend bij de 
gemeente Gooise Meren voor het afgeven van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een kinderdagverblijf op het 
terrein van Landgoed Hoogerlust. Het vigerend bestemmingsplan staat een dergelijke functie toe. 

Op het landgoed Hoogerlust zijn thans gevestigd een zorgboerderij “Hoogerlust” (waar dagbesteding wordt geboden aan 
mensen met een zorgindicatie) en Wonen bij September (een verzorgingshuis voor ouderen met dementie). Tevens is de 
Tuindersvereniging de Vechtoever er gevestigd. 

Ter plaatse is een toegangsweg (Weesperbinnenweg) tot het landgoed aanwezig dat op delen ervan niet breder is dan 2 
meter. 

De Weesperbinnenweg ontsluit zich op de Weesperweg, zijnde de doorgaande route van Weesp naar Muiden en de A1. 

Gelet op de locatie is te verwachten dat kinderen voornamelijk per auto zullen worden gebracht. 

 

Vraag 1 

Klopt het dat de aanvraag het vestigen betreft van een kinderdagverblijf voor ca. 140 kinderen per dag? 

 

Antwoord 

De aanvraag die op 17 mei 2021 is ingediend en waarvan de omgevingsvergunning op 26 augustus 2021 is verleend betreft het 
verbouwen van de huidige kippenschuur naar een kinderdagverblijf en Buiten Schoolse Opvang (BSO). Deze aanvraag betreft 
alleen het bouwen (en het afwijken van het bestemmingsplan t.o.v. van de goothoogte). Daarom wordt er alleen aan het 
bestemmingsplan, het paraplubestemmingsplan parkeernormen Gooise Meren, het Besluit omgevingsrecht, 
Bouwverordening Gooise Meren 2016 en de Ministeriële regeling omgevingsrecht bouwbesluit getoetst.  

In beide aanvragen wordt dus niet het aantal kinderen per dag beoordeeld. Dat hoort in de vergunning op grond van de 
regeling  kwaliteit kinderopvang thuis. De bruto vloeroppervlakte van het gebouw is 865 m2, indien er 140 kinderen zouden 
worden opgevangen voldoet het aan de regelgeving. 

 

Vraag 2 

Een capaciteit van ca. 140 kinderen zal ca. 40 personeelsleden voor begeleiding vragen. Klopt dat? 

 

Antwoord 

Er is wettelijk vastgelegd hoeveel beroepskrachten er op een groep moeten staan. Dit staat in de regeling kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit is geen toetsing grond voor de aanvraag omgevingsvergunning, maar wel voor een 
aanvraag exploitatie vergunning voor kinderopvang. Dit gaat in samenwerking met de GGD. Wij weten op dit moment niet of 
er 140 kinderen per dag worden opgevangen. 

 

Vraag 3 

Kan het college aangeven indien de aanvraag een dergelijke opvangcapaciteit betreft hoeveel verkeersbewegingen per auto 
er dagelijks zullen zijn op de Weesperbinnenweg? 

 

Antwoord 

De verkeergeneratie kan worden berekend aan de hand van de CROW-kencijfers. In omgevingsvergunning wordt uitgegaan 
van 860m2 bvo kinderopvang. Op basis van het bvo (=bruto vloeroppervlak) bedraagt de voorspelde verkeergeneratie tussen 
de 300 en 343 motorvoertuigen per etmaal. Dit aantal verspreidt zich over de dag met pieken gedurende de tijdsvensters voor 
brengen en halen.  
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Vraag 4 

Kan het college aangeven of de huidige Weesperbinnenweg als toegangsweg naar het landgoed veilig is ingericht voor 
tweerichtingsverkeer van auto’s? 

 

Antwoord 

De breedte van de Weesperbinnenweg varieert en is niet overal breed genoeg om elkaar te kunnen passeren zonder van de 
bermen gebruik te moeten maken. Ter plaatse van zijwegen/inritten is meer passeerruimte. In de bestaande situatie is nu al 
tweerichtingsverkeer toegestaan. Elkaar tegemoetkomend verkeer zal af en toe op elkaar moeten wachten. De 
Weesperbinnenweg ligt deels in de gemeente Gooise Meren en deel in de gemeente Amsterdam (Weesp). De  

Weesperbinnenweg is ook een particuliere weg. De gemeente is niet de beheerder. 

 

Vraag 5 

Vindt het college een kinderdagverblijf met 140 kinderen per dag passend in een omgeving waar tevens een zorgboerderij en 
een verzorgingshuis is gevestigd? 

 

Antwoord 

De gronden vallen onder het bestemmingsplan “Landelijk Gebied-Zorglandgoed Hoogerlust” en hebben de bestemming 
“Maatschappelijk”. Dit bestemmingsplan is door uw raad vastgesteld. 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. zorglandgoed; 

Binnen het zorglandgoed is het volgende gebruik toegestaan  

1. dagbesteding; 

2. een kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang (BSO) 

3. educatie/museum/informatiecentrum; 

4. agrarische functie; 

5. boomgaard of moestuin; 

6. passende recreatieve functies; 

7. detailhandel tot een maximum van 1500 m2 (WVO) ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel'; 

8. 40 woonzorgeenheden binnen maximaal 2 bijzondere woongebouwen ter plaatse van de aanduiding 

'bijzonder woongebouw'; 

9. horeca van categorie 1, 2 en 4 ter plaatse van de aanduiding 'horeca'. 

 

Vraag 6 

De aansluiting van de Weesperbinnenweg op de Weesperweg is niet voorzien van een Verkeersregelinstallatie (VRI). (wel is er 
nabij de aansluiting een VRI aanwezig voor kruisend fietsverkeer). Is het college voornemens om indien er een vergunning 
voor een KDV wordt verleend de wegaansluiting te laten voorzien van een VRI of op een andere wijze de weg aan te passen 
voor in- en uitrijdend autoverkeer? 

 

Antwoord 

De afwezigheid van een VRI is geen criterium waarop de omgevingsvergunning geweigerd had kunnen worden. Op grond van 
de wegenwet is elke wegbeheerder verplicht haar wegen goed te onderhouden. Het college is het met de vraagsteller eens 
dat de aansluiting voor gemotoriseerde verkeer zowel wat betreft verkeersveiligheid, de inrichting en het wegbeheer 
(kuilen/gaten) te wensen overlaat. Een (uitbreiding van de) VRI is o.i. niet afdoende om de aansluiting voldoende veilig te 
maken. Het veiligheidsrisico wordt met name veroorzaakt doordat bij het afslaan vanuit noordelijk richting er op de 
doorgaande weg stilgestaan moet worden. Dit stilstaan op een doorgaande weg geeft een verhoogd risico op kop-staart 
botsingen. Rugdekking voor afslaand verkeer met eventueel opstelvakken zijn daarom een wenselijke verbetering voor zowel 
de verkeersveiligheid als de doorstroming.  

 

Het veranderen van de verkeerkundige inrichting vergt een nieuw wegontwerp en een investering. Dit is niet opgenomen in 
de begroting. 
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De Weesperweg en in het verlengde hiervan de Korte Muiderweg liggen in twee verschillende gemeenten. Met oog op de 
ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en de aanleg van de Weespersluis en een nieuwe aansluiting van de 
Bloemendalerpolder op de A1 wordt aan een nieuw ontwerp voor de Weesperweg/Korte Muiderweg gewerkt. De 
verkeerstromen in dit gebied zullen door genoemde ontwikkelingen belangrijk wijzigen. De opdrachtgever hiervoor is de 
ontwikkelingsmaatschappij voor de Bloemendalerpolder. In het voorlopig ontwerp wordt de aansluiting Weesperbinnenweg-
Weesperweg verbetert met twee verkeersdruppels. Op dit moment is nog geen voorspelling af te geven voor de realisatie. De 
gemeente Gooise Meren is stakeholder en wordt door de ontwikkelingsmaatschappij geconsulteerd in het 
ontwikkelingsproces. 
 
Gelet op de geschetste ontwikkeling ziet het college af van ingrijpende infrastructurele maatregelen. Het college stelt in 
plaats daarvan voor om de snelheid op de Weesperweg/Korte Muiderweg te verlagen en attentieborden te plaatsen voor de 
uitritten. Zij zal e.e.a. bespreken met de ontwikkelingsmaatschappij Bloemendalerpolder en de buurgemeente. 

  

Vraag 7 

Klopt het dat het zgn. Pipi Langkoushuis eveneens deel gaat uitmaken van het KDV? 

 

Antwoord 

De omgevingsvergunning betreft alleen de bouw van de kinderdagopvang en BSO.  

 

Vraag 8 

Zijn er mogelijk milieueisen (bv. fijnstof) van toepassing die het vestigen van een KDV in de weg kan staan? 

 

Antwoord 

De aanvraag is voorgelegd ter advisering aan de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Zij hebben gekeken naar 
milieu eisen en ons positief geadviseerd. Het gebruik is passend in het bestemmingsplan. Ten tijde van het opstellen van het 
bestemmingsplan is er ook gekeken naar milieu en of bepaalde gebruiken wel of niet kunnen.  

 
 


