m gemeente
meren
Klankbordbijeenkomst bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos
datum 07-09-2020 19:30 — 21.30 uur Raadszaal
Concept verslag, zie ook lijst aanwezigen.

Opening.
opent via een ZOOM verbinding deze verder voor de andere deelnemers fysieke
bijeenkomst.
De PowerPoint zal aan het verslag worden toegevoegd.
Er zijn enkele afmeldingen en dhr,..vervangt dhr.~11
Mevr.1111~heeft schriftelijk gereageerd en neemt niet meer deel aan dit overleg. Haar berichten
zijn reeds eerder onder de leden van de Klankbordgroep verspreid.
De inbreng van mevr.
is reeds verspreid en komt bij de diverse onderwerpen aan de
orde.

1. Reflectie op vorige bijeenkomst
(uitleg email van Dhr.~: toentertijd tastte iedereen nog in het duister, de mail is
van 26 april (in de tijd van eerste zoom vergadering). Men begon ontevreden, maar het viel achteraf
heel erg mee. Er zijn veel zaken naar voren gekomen met nieuwe ontwikkelingen. Men komt zo blijkt
nu zeker niet zonder reden bij elkaar.

2. Visie golfbaan (NBO)
(NB0): Wij hebben een visie laten opstellen en deze is verspreid. Iedereen heeft zich
erin kunnen verdiepen. Voor extra toelichting komt hij graag fysiek langs bij verschillende actoren die
daar behoefte aan hebben. Nu kunnen eventuele vragen worden beantwoord.
Reacties/vragen:
Op het verzoek een uitleg over de opties voor de dienstwoning geeft
om één zal gaan dat de voorkeur de combinatie met het nieuwe clubgebouw is.

aan dat het er

Is de haven is toegedeeld aan de golfbaan? Dus niet aan het MFC?
De vergunning van de haven hoort bij de golfbaan. Nog niet uitgevoerd.
1~ Ontvlechting bekijken wij met enthousiasme. Over de nieuwe parkeerplaats is men
minder positief. Nu een mooie entree van het gebied met een corridor van bomen. Bezwaar om deze
grote bomen weg te halen. Desastreus. Dit is een uniek landschap. En er is voldoende parkeerruimte
bij het MFC.
Geen bomen kappen, negatief tegenover realisatie extra parkeerplaatsen.
Parkeren is opgenomen in de visie omdat het bij de functie van een clubhuis hoort..
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a~ Hoe sta je tegenover het alternatief, parkeren bij het MFC?
Die mogelijkheid is er wellicht. Maar we gaan nu niet de onderhandelingen starten.
Is ook afhankelijk van de verdere invulling van het MFC.
1~ Betaald parkeren kan nu bij ons. Openbaar voor iedereen.
~Golfers parkeren graag naast de horeca.
6~ Niet over elke m2 boom en groen praten, maar over wat kan er gebouwd worden en waar
kan het gebouwd worden.
Layout van de hele golfbaan, greenzones, plan van nu is niet terug te zien. Hole 18 gaat weg, maar
niet wat de implicaties zijn van het nieuwe terrein. Met dit stuk is de uitwerking voor de natuur niet
te zien.
De uitwerking van het maaiveld is nog niet bepaald in de visie, het gaat nu meer om
de bestemmingen en zones.
Daar ben ik het mee eens maar dan moet u die details ook niet vermelden.
~De visie ziet er mooi uit, toch zou ik graag een opmerking maken over mogelijke
overlast in het natuurgebied van het beoogde nieuwe clubhuis.
Er zijn 3 locaties aangegeven, 2 daarvan bij het fietspad. Dit is momenteel een
"terreur" pad aan het worden door al het verschillende verkeer. Golfers wil het liefst dichtbij
parkeren. Echter de locaties van de clubhuizen zijn vlakbij een fietspad. Dit is een gevaarlijke situatie.
In de visie staan 3 locaties, 1 voorkeur locatie (en de andere twee vallen eigenlijk af
omdat ze niet ideaal zijn)
verwacht deze week het ecologisch concept rapport binnen te krijgen. Eind volgende
week dan het definitieve rapport.
Dat betekent een vervolg aan deze discussie over een week of 4.
111~ Clubgebouw gebruik vindt mogelijk juist later op de dag plaats. Vooral later van de dag zorgt
voor geluid- en lichtoverlast op de natuur. Graag hier rekening mee houden binnen het
bestemmingsplan.
Er zal weel eens een feestje van clubhuis/golfers plaatsvinden. Echter is er geen
intentie om daar feesten te organiseren die niks met golfen te maken hebben.
Licht en geluid geven zeker een effect, in welke mate dient in het ecologische onderzoek
naar voren te komen. Dat kan aanleiding zijn om delen uit te sluiten van terrassen.
wat is de eerste reactie op het mogelijke gebied voor tijdelijke bouwwerken en
parkeren bij grotere golfwedstrijden en golfevenementen?
Aandacht voor de afwerking. Geen algemene evenementenbestemming/functie op
deze locatie.
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Deze plek wordt alleen gebruikt voor golf gerelateerde evenementen en
zal niet worden bebouwd.

3. Bestemmingen Multifunctioneel Centrum
De mogelijke bestemmingen hebben we vorige keer al genoemd, momenteel niks toe
te voegen. We wachten af en zijn in afwachting van het bestemmingsplan. We willen een zo breed
mogelijk scala aan bestemmingen op het pand verkrijgen. We willen zo veel mogelijk potentiële
huurders aanspreken.
Geen reacties verder op dit onderwerp.

4. Oeverzone & paviljoen
~(toelichtend): Boot in 1988 (gooinneer) onder overgangsrecht. Aileen bestaand gebruik
(wonen) mag blijven bestaan.
tipt de optie persoonsgebonden overgangsrecht.
Zal verder nadenken over persoonsgebonden overgangsrecht.
Korte toelichting opties tijdelijk/permanent paviljoen en relatie met opbrengsten en toezicht.
~Gemeente is zoekende naar seizoensgebonden of permanente invulling. Hij stelt dat vanuit
Naardereiland/buitenplaats de reacties eenduidig zijn. Liefst kwaliteit en dat betekent jaar-rond.
Korte conclusie: liever een mooi permanent gebouw dan een tijdelijk bouwwerk. Mogelijk kan de
grootte nog gereduceerd worden, kleiner dan 300 m2 die gemeld is. Mogelijk 200 m2.Een permanent
gebouw met een permanente exploitatie heeft de voorkeur.
231 m2 (zeemeeuw in Muiderberg) is het maximum voor buitenplaats.
~De locatie landhoofd (het deel wat nu al bestraat is), direct bij de parkeerplaatsen. Beste
van de twee werelden.
Bij de zeemeeuw schijnen buurtbewoners ook betrokken te zijn bij de exploitatie. Hier hebben
bewoners ook gehoor naar.

5. Uitvoerbaarheid
Een korte toelichting op de aspecten waar de uitvoerbaarheid van de voorstellen op dient te worden
getoetst. Het gaat om de ecologie, het ruimtelijk beleid en de economische uitvoerbaarheid.
Geen reacties verder op dit onderwerp.

6. Uitwerking in concept van het bestemmingsplan
De reacties hierna volgen op de onderwerpen bij de PowerPointpresentatie.
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Het zand gebruik is een natuur zone. Zodra bestemmingsplan gebruik niet toe staat.
Dan hebben provincie of rijk een vergunning nodig.
~Vergunning is onlangs verlengt met 10 jaar.
Er is nog geen idee over een ontwerp. Is er ruimte voor terras? Zijn er wel beperkingen
vanwege natura2000 gebied? Wel de 231 m2 aanhouden! Zoals de Zeemeeuw in Muiderberg. Dus
231 m2 inclusief terras, niet dat het later uitgebreid wordt. Ook weer opletten met overlast geluid.
~Geluid is niet in de APV geregeld, hier moet mogelijk wat voor geregeld worden in het
bestemmingsplan. Ter illustratie van de grootte: de verharde ondergrond is momenteel 963 m2.
~Heeft de oppervlakte van de Zeeuwmeeuw nagemeten. Zeemeeuw is 230 m2 zonder terras.
De Zeemeeuw springt hier slim mee om, telkens meer vragen.
Het hele strand wordt overigens gepacht door de bewoners aan de exploitant. Misschien een idee
voor deze situatie.
Als het kan dan graag deze plek (horeca) meer naar het Zuidoosten verplaatsen. Denk
dat het geen hinder voor Naardereiland veroorzaakt en vele malen fijner is voor de appartementen.
~voor het komende overleg zullen enkele verbeeldingen van het effect van de grootte
worden gemaakt.
Passantenhaven is vergund aan de golfbaan maar ligt aan het MFC. Wat willen jullie
hiermee?
We hebben nog geen uitgewerkt idee bij deze haven.
~(met betrekking op het MFC): Mogelijke ideeën meenemen in het, echter als er geen
concreet plan is dan nu niet meenemen. Wel de mogelijkheid voor de toekomst behouden (bv een
wijzigingsbevoegdheid naar een hotel). De huidige bestemmingen worden toegestaan, op dit
moment (de conceptfase) kunnen er nog voorstellen worden ingebracht.
~icht toe dat de driving range niet alleen naar bebouwd oppervlakte groter is dan de
bestaande, maar zeker ook naar bvo. Het gaat om een gebouw/bouwwerk in twee lagen.
(met betrekking tot parkeren) Leveranciers zijn oké, maar bij nieuw clubhuis parkeren
geeft een onveilige situatie! Dat moet echt niet gebeuren.
Xxx: plek van de driving range is anders en daar staan toch bomen?
Nog niet gekeken naar bomen kappen i.v.m. de driving range, analyse en
optimalisatie volgen nog.
Wel al met de architect gesproken om de bosjes up te graden. Er komt meer groen.
Juist om de nieuwe bebouwing zoveel mogelijk uit het zicht te houden.
Dat is in beginsel oké maar niet meer bos dichterbij de appartementen.
~geeft aan dat in het bestemmingsplan kan worden bepaald wat de mogelijkheden van het
golf-evenementen terrein zijn. Dat moet duidelijkheid voor iedereen bieden.
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Dat lijkt me goed te specificeren.
Bijvoorbeeld met een tijdslot.
Geen KLM open maar bij golftoernooien een plek met tenten parkeren etc.
1.1~ Stopt het 's avonds.
Ja stopt 's avonds, dan zie je de ballen niet meer.
~NM Ruimte voor 1 dienstwoning in het bestemmingsplan.
allMlaat nu een mogelijke afbeelding van de door NBO voorgestelde reclamemast zien.
el~ Past niet bij de uitstraling van Gooise Meren.
Effil. Is het gebruik voor golfbaan uitingen of algemeen?
Beide.
~En Levensgevaarlijke situaties door de reclamemast.
Dit past inderdaad niet bij het gebied.
Millalicht vervolgens toe hoe de bebouwingsvoorstellen zich verhouden tot het huidige
bestemmingsplan. Het bebouwde oppervlak wijkt niet veel af van wat eerder toegestaan. Het bruto
vloeroppervlak wordt door de stapeling wel groter.
~MIZijn dat alle voorgestelde en bestaande gebouwen?
~Ja dat zijn alle gebouwen.
max één bouwlaag voor paviljoen (oever) wel zeer gewenst.
1~ door een kap wordt het bij 1 bouwlaag al gauw op het hoogste punt 5 /6 meter.

Totaal aantal parkeerplaatsen.
In het bestaande bestemmingsplan is ruimte voor 800 plekken, in de visie zijn dit er iets minder maar
wel met een wat andere positionering dan in het huidige plan beschreven.
Geen reacties verder op dit onderwerp (aantal, eerder wel over de locatie bij clubgebouw).

7. Rondvraag & vervolgafspraken
Bedankt voor jullie inzet. Goede open bijeenkomst, wij zorgen voor een passende
verslaglegging. Er komt nu een belangrijke periode aan waar richting zal worden gegeven aan het BP.
Het voorstel is week 41. een volgende klankbord, dan weer maandag dus 5 oktober.
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Dat blijkt niet voor iedereen te passen.
~MD week 41; kunnen we dan spreken over ontvlechting, ecologisch onderzoek en bijna
gereed bestemmingsplan?
Het ecologisch onderzoek kan dan ook worden besproken volgens
stelt donderdag 1 oktober voor en belooft hier nog op terug te komen om de datum vast
te stellen.

Inmiddels is die datum vastgelegd. Locatie gemeentehuis.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

11~1111.
maandag 7 september 2020 12:14
huishoudelijk Klankbordgroep 4e bijeenkomst 7 september BP Recreatiepark
Naarderbos, locatie raadszaal

Beste mensen,
Bij de vorige klankbordgroep zijn naast de thema's als de natuur ook de mogelijke uitwerkingen van de diverse
wensen/opties toegelicht en besproken.
Daardoor lag de nadruk wat meer op het zenden dan het ontvangen, ook dat hoort bij een klankbordgroep.
Nu zijn we in de fase waarbij het toetsen een ruimere plek in het overleg moet krijgen.
Daarom bieden we naast het toelichten van de Visie op de golfbaan door NBO en die op het multifunctionele
gebouw door MG&H ruimte aan de binnengekomen reacties en willen graag uw inbreng en visie vernemen.
Van de avond zal dooi
gevoerde discussies.

een verslag worden gemaakt zodat we goed kunnen rapporteren over de

Vanwege terugkeer uit een als oranje aangeduid gebied zal ik vanavond niet fysiek aanwezig zijn, maar sta in
verbinding met ~111111ie de avond verder leidt. Als dat technisch lukt ben ik via TEAMS aanwezig en in de
vergadering.
Met vriendelijke groet,

Voorzitter Klankbordoverleg

7?n rinaiSemeren
Postbus 6000, 1400 HA Bussum
Bezoekadres Brinklaan 35, 3.404EP Bussum
Algemeen nummer 035 20700 oo
htt0s://www.gooisemeren.n1
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 11:42
ooisemeren.nl>
Aan: '01~11~gooisemeren.nlY
Onderwerp: Klankbordgroep 4e bijeenkomst 7 september BP Recreatiepark Naarderbos, locatie raadszaal
Beste mensen,
De volgende bijeenkomst is op maandag 7 september om 19.30 uur.
Locatie: Raadszaal Brinklaan 35, 1404 EP Bussum
De agenda
1. Reflectie op vorige bijeenkomst
2. Visie golfbaan
3. Bestemmingen Multifunctioneel Centrum

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

MINIMIla~vechtsebanen.nl>
zaterdag 12 september 2020 16:06
VvE beheer Het Gooi
Re: Verslag van de klankbordgroepvergadering d.d. 7 september 2020 + voorstel
extra vergadering bewonersdelegatie

Dag..
Volgens mij heb je het één en ander correct weergegeven. Aileen niet ik, maar ik meen mevrouwall~eft
de weg voor de leveranciers benoemd. Wij zullen uiteraard meer verkeer richting clubhuis krijgen dan alleen
leveranciers.
Wat de sluiting van de terrassen betreft heb ik ook niets gezegd meen ik. Wel spraken we over verlichting op de
drivingrange en de golfbanen zelf. Wij zijn niet voornemens om de banen te gaan verlichten. De drivingrange heeft
wel verlichting meen ik. Mochten er maatregelen nodig zijn om effecten op de ecologische zone te compenseren of
zelfs te verbeteren, dan kunnen wij die uiteraard nemen. Ook blijven wij graag met jullie in gesprek in het proces om
overlast richting jullie woningen te voorkomen.
Feesten zijn wij niet van plan te geven. Of je moet golfgerateerde evenementen bedoelen en die zullen inderdaad
sporadisch voorkomen net als op andere golfbanen.
Met vriendelijke groet,

Op 12 sep. 2020 om 14:35 heeftaMEra <11~~ks.nl> het volgende
geschreven:

Best~, Beste 0~0Best.

iMesteafflir

Hierbij het verslag van de laatste klankbordgroep vergadering.
tinewil jij ook deze keer alle bewoners van onze Buitenplaatsen
een kopie van dit verslag toesturen, waarvoor onze dank.
ttallik zie bericht onderaan het verslag.

VERSLAG VAN DE 4E KLANKBORDGROEPVERGADERING D.D. 7
SEPTEMBER 2020

Tijd: 19.30 uur
Plaats : Raadszaal Gemeentehuis te Bussum
De voorzitter, de heel~pent de vergadering via
Zoom vanuit zijn huis.

REFLECTIE VORIGE VERGADERING:
11.1111Meeft namens de bewonersdelegatie van de
gebouwen 'Buitenplaats Naarden' per mail een brief naar41.1~
~gestuurd met het verzoek om deze brief door te sturen naar
het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente
Gooisemeren. (zie bijlage)
In deze brief wordt onder andere een voorbehoud geplaatst bij het
voornemen van het NBO om, komend vanaf de A6, tussen de twee
opeenvolgende wegversmallingen aan de rechterzijde van de weg
een extra parkeergelegenheid voor 95 auto's te creëren. Hij stelt,
dat het onverantwoord is om over de gehele lengte de dichte
bomenrijen te kappen, terwijl er aan de overzijde van dezelfde weg
een groot parkeerterrein, behorend bij het MFG gebouw
voorhanden is en waar tegen betaling van parkeergeld voldoende
ruimte beschikbaar is.
reageert desgevraagd,
dat hij in principe niet verwacht dat de Visie Herinrichting Golfbaan
Naarderbos in zijn geheel '1 op 1' zal worden overgenomen en is
.
dit alternatief verder te onderzoeken_vraagt de heer
eigenaar van dit parkeerterrein, waar hij m.b.t. dit idee
staat. De heer~ reageert positief: "Dit parkeerterrein is
vanaf het begin altijd een openbaar parkeerterrein geweest en dat
zal zo blijven. Uiteraard wel tegen betaling"

Mk
alli

vindt het voorlopige ontwerp van het clubhuis er goed
uitzien. De plaats is goed gekozen. De twee overige locaties vallen
om diverse redenen af.
Zij waarschuwt wel voor mogelijk lawaai
egt toe, dat er
alleen golf gerelateerde evenementen zullen worden toegestaan.
Feesten zullen sporadisch voorkomen. Hierop reageert een ander lid
van de vergadering met de vraag in hoeverre rekening wordt
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gehouden met het effect van geluid op de dieren in deze speciale
ecologische omgeving.
M
i
l clubhuis bevindt zich middenin de
ecologische zone)
reageert, dat de terrassen 's avonds
zullen worden gesloten. Verder stelt hij, dat er alleen een weg ten
behoeve van toeleveranciers zal worden voorzien.
BESTEMMINGEN MULTI FUNCTIONEEL GEBOUW:
De hee
"Welke huurder gaat zich aanbieden kunnen wij
uiteraard nu nog niet zeggen" en vervolgt, dat hij hoopt, dat het
nieuwe bestemmingsplan gaat voorzien in een zo breed mogelijk
pakket van eventuele huurders. Hij noemde onder andere Leisure,
Horeca, Zorgsector, Sport, Hotelfaciliteiten, etc. Verder had hij geen
opmerkingen aangezien de vorige vergadering slechts twee weken
geleden heeft plaats gevonden.
MEVROUW~M.
Deze dame heeft een eigen onderzoek gedaan naar de wegsituatie
tussen de twee wegversmallingen in, waar volgens de Visie
Herinrichting Golfbaan Naarderbos een parkeerterrein voor 95
auto's zou moeten komen. Zij vindt de situatie ter plaatse veel te
gevaarlijk, gezien de smalle capaciteit van deze weg. Haar aadvies is
om hier geen parkeerterrein aan te leggen.
STRANDPAVIUOEN:
Zowel door ~ID als_fcvaardigde van de bewonersgroep
Naardereiland, al~en
eamen dat hun respectievelijke
achterbannen geen bezwaar maken tegen een permanent
strandpaviljoen. Hierdoor is het mogelijk om met een lager
oppervlaktemetrage toch een profijtelijk resultaat te boeken.
4.1=clie namens allikle presentatie verzorgt, vraagt of wij
bedoelen dat de exploitatie ook 's winters doorgang mag vinden. Het
antwoord is JA.
brengt een belangrijk item naar voren. In
Muiderberg zijn de bewoners van de bungalows op de Zeeweg
eigenaar van het strandpaviljoen De Zeemeeuw. Zij verpachten het
gebouw en terrassen aan de ondernemer en houden op deze wijze
controle over het gebied voor hun huizenalla vraagt of er vanuit
Naardereiland en Buitenplaats Naarden wellicht behoefte bestaat in
zo eenzelfde constructie. Een selecte groep bewoners betaalt in dat
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geval erfpacht aan de Gemeente Gooisemeren en deze bewoners
zetten op hun beurt de erfpacht door naar de betreffende Horeca
ondernemer. Zij verzekeren zich op deze wijze van een zeer effectief
sturingsmechanisme.
NOGMAALS EVENEMENTEN IN EN ROND HET GOLFGEBOUW:
tipuleert nogmaals, dat wat hem betreft, in het
bestemmingsplan zal worden opgenomen: "Er zullen alleen golf
gerelateerde evenementen in en om het clubgebouw mogen
worden georganiseerd". Met de expliciete toevoeging: "in ieder
geval géén dansevenementen".

MIElp

AFSLUITEND:
Ginstelt, dat indien er een driving range van twee verdiepingen
wordt gerealiseerd, dit ten koste zal gaan van de nog resterende te
bouwen vierkante meters uit het voorgaande bestemmingplan. Dit
geldt tevens voor de dienstwoning op de tweede verdieping van het
clubgebouw. Het aantal vierkante meters, dat volgens het huidige
bestemmingsplan resteert, zal in dat geval door de optelsom van de
dienstwoning, tweede verdieping van de driving range en het nieuwe
strandpaviljoen, de beschikbaar en toegestane vierkante meters
benaderen, dan wel enigszins overschrijden.
VOLGENDE VERGADERING:
De volgende vergadering zal plaatsvinden op donderdag 1oktober
2020 om 19.30 uur.
Vooraf zullen de leden de volgende bestuurlijke zaken opgestuurd
krijgen:
Rapport ecologisch onderzoek
Definitieve uitslag ontvlechting
In detail uitgewerkt nieuw bestemmingsplan
De vergadering wordt gesloten.
# Extra vergadering d.d. 10 september 2020:
Er heeft een extra vergadering van de bewoners delegatie
'Buitenplaats Naarden' plaatsgevonden.
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Met slechts twee agenda punten:
a) De erfpachtvariant m.b.t. het strandpaviljoen
b) De parkeeroptie in de Visie Herinrichting Golfbaan Naarderbos
De notulen van deze vergadering worden u doo
toegezonden.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 22 september 2020 17:07
0)gooisemeren.n1)
41
afmetingen De Zeemeeuw + analyse paviljoen
Afmeting De Zeemeeuw als referentie.pdf

Beste mensen,
Alvast de afmetingen. We maken voor de komende klankbordgroep ook nog een ruimtelijke impressie van 200 of
300 m2.
Let op hiervoor maken we morgenochtend bij het wooncomplex wat foto's met een drone om ook het beeld (zicht
op paviljoen) van 8 m hoogte te kunnen laten zien. Niet schrikken van wat daar gebeurt.
Met vriendelijke groet,

Voorzitter Klan kbordoverleg

an aotAsemeren
Postbus 6000, 1400 HA Bussum
Bezoekadres Brinklaan 35, 14o4EP Bussum
Algemeen nummer 035 20700 oo
https://www.gooisemeren.n1
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van:~11~
Verzo
• donderdae 17 seotember 2020 10:49
Aan:
gooisemeren.nl>
Onderwerp: verslag klankbordgroep 7 september
Beste mensen,
Bijgaand het conceptverslag van het klankbordoverleg en de PowerPoint van de laatste keer.
Naast dit wat meer woordelijke verslag is door dh
is geredigeerd. Met de reactie van NBO is dat hier Our..

Volgende bijeenkomst donderdag 1oktober om 19.30 uur.
Locatie: Raadszaal Brinklaan 35, 1404 EP Bussum

Met vriendelijke groet,

ok een nuttig verslag gemaakt dat meer naar thema
e toegevoegd.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 9 oktober 2020 16:42
gooisemeren.n1).
presentatie klankbordgroep 8 oktober
2020-10-08, presentatie klankbordgroep.pdf

Beste mensen,
Bijgaand de presentatie van gisteravond.
Hoewel geen verslag heb ik wel toegezegd de naar voren gebrachte opmerkingen vast te leggen, zie hierna.
Opmerkingen/verzoeken uit leden van de klankbordgroep:
• Visie op ecologie huidig en potentie als totaal gebied: kijken niet alleen naar de huidige aanwezige soorten,
maar ook naar de potentie van de EVZ (effect op de doelsoorten).
• Locatieafweging nieuw clubgebouw: waarom niet op by P3 of bij MFC? Aan die locatie kleven minder
bezwaren, het vergt geen aanpassing van de golfcourse (wat ook effect heeft op ecologie), de locatie ligt
direct bij parkeerplaatsen en ligt ook direct bij de golfbaan
• Graag nog uitleg over intensiteiten en snelheid op lisselmeerweg. Daarbij: door onjuiste instelling van
navigatieapparatuur wordt deze weg wel druk bereden en de rijsnelheid wordt als hoog ervaren
• Afweging parkeren nieuw clubgebouw, oplossen bij MFC: bij MFC is voldoende beschikbare capaciteit, het
terrein staat leeg
• Betekenis aanduidingsvlak parkeren bij clubgebouw voor behoud bomen/groen: om op deze locatie een
parkeerterrein te kunnen maken is de veronderstelling dat NBO de bomen langs de lisselmeerweg allemaal
kan kappen
• Strandpaviljoen: indien jaarrond exploitatie mogelijk wordt gemaakt is dat van invloed op de winterrust op
het Gooimeer Natura 2000)
Volgende klankbordgroep zal zijn voor ter inzage ontwerp bestemmingsplan. Dat is (afhankelijk van de
uitvoerbaarheid van een nieuw clubgebouw) in november of januari.
Met vriendelijke groet,
al~
Voorzitter Klankbordoverleg

gn Quoiserneren
Postbus 6000, i400 HA Bussum
Bezoekadres Brinklaan 35, 3.4o4EP Bussum
Algemeen nummer 035 20700 oo
https://www.gooisemeren.n1
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

VanlIM~
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 12:40
1.3gooisemeren.ngli~gooisemeren.nl>
Aan: '1
Onderwerp: klankbordgroep 8 oktober gaat door
Urgentie: Hoog

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

~Ma
vrijdag 13 november 2020 10:20
Mill~1.11.gooisemeren.n1)
nieuw VB voor bestemmingsplan Naarderbos
gemeenteblad.pdf; Nature Today I Duurzaam beheer bevordert diversiteit van
paddenstoelen op golfbanen

Beste mensen,
We spreken elkaar weer in januari. De planvorming, het overleg en de afweging van een nieuw clubgebouw dient
zorgvuldig plaats te vinden met ook het complete ecologische onderzoek. Daar is meer tijd voor nodig dan binnen
de termijn van het huidige voorbereidingsbesluit mogelijk en daarom is er een nieuw voorbereidingsbesluit
genomen. Zie bijgaand de publicatie.
Voorts het bericht dat ik va

ontvang.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Klankbordoverleg

gri geoisemeren
Postbus 6000, 1400 HA Bussum
Bezoekadres Brinklaan 35, 3.4o4EP Bussum
Algemeen nummer 035 20700 oo
https://www.gooisemeren.ni
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van:1111.11.111
>
Verzonden: woensda 14 oktober 2020 15:00
Aan
vanriezenen artners.nl>
0~~1.1Vgooisemeren.n1)
Onderwerp: Re: presentatie klankbordgroep 8 oktober

ooisemeren.nl>

Beste Wiebo en

Naar aanleiding van de vergadering van vorige week heb ik mijn voorstel op het clubhuis niet op hole 18 te laten
bouwen maar op het eind van parkeerplaats P3 nader uitgewerkt.
Ik stuur dit alternatief voorstel hierbij met het verzoek dit door te sturen naar alle deelnemers van de
Klankbordgroep Naarderbos.
Dit alternatief heeft al de steun van enige deelnemers en ik hoop en verwacht dat ook NOB hier serieus naar wil
kijken.
Met vriendelijke groet,
01~
bestuurslid Dorpsraad Muiderberg.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

1~2020 12:14
Voortgang bestemmingsplan Naarderbos

Beste mensen,
Ons laatste overleg is alweer geruime tijd geleden. Maatgevend in de planning is de tweede fase van het ecologische
onderzoek dat in het voorjaar verricht dient te worden. Over de mogelijk opzet van het bestemmingsplan een de
resultaten van het eerste ecologische onderzoek hebben de laatste bijeenkomst gesproken.
Mijn eerder suggestie voor een vervolg in januari is te vroeg voor een nieuwe bijeenkomst van de klankbordgroep,
er moet eerst nog meer werk verricht worden en gegevens beschikbaar zijn.
Naast de constatering dat er aanvullend ecologisch onderzoek nodig is, kamen er als eerder verzonden de volgende
opmerkingen/verzoeken vanuit de klankbordgroep van 14 oktober:
• Visie op ecologie huidig en potentie als totaal gebied: kijken niet alleen naar de huidige aanwezige soorten,
maar ook naar de potentie van de EVZ (effect op de doelsoorten).
• Locatieafweging nieuw clubgebouw: waarom niet op by P3 of bij MFC? Aan die locatie kleven minder
bezwaren, het vergt geen aanpassing van de golfcourse (wat ook effect heeft op ecologie), de locatie ligt
direct bij parkeerplaatsen en ligt ook direct bij de golfbaan
• Graag nog uitleg over intensiteiten en snelheid op Ilsselmeerweg. Daarbij: door onjuiste instelling van
navigatieapparatuur wordt deze weg wel druk bereden en de rijsnelheid wordt als hoog ervaren
• Afweging parkeren nieuw clubgebouw, oplossen bij MFC: bij MFC is voldoende beschikbare capaciteit, het
terrein staat leeg
• Betekenis aanduidingsvlak parkeren bij clubgebouw voor behoud bomen/groen: om op deze locatie een
parkeerterrein te kunnen maken is de veronderstelling dat NBO de bomen langs de lisselnneerweg allemaal
kan kappen
• Strandpaviljoen: indien jaarrond exploitatie mogelijk wordt gemaakt is dat van invloed op de winterrust op
het Gooimeer Natura 2000)
4111~1eeft (zie tweede bullet) gemotiveerd het voorstel gedaan het clubhuis niet op hole 18 te laten bouwen
maar op het eind van parkeerplaats P3. Dat is conform zijn verzoek met jullie gedeeld.
Voor de werkwijze hoe daar mee om te gaan geeft jurisprudentie van de Raad van State richting. De jurisprudentie
luidt dat de gemeente dient te beslissen over het project zoals dat is aangevraagd, dus over de locatie die door NBO
is ingebracht. Indien deze locatie op zichzelf aanvaardbaar is, is er geen grond voor de gemeente om daaraan niet
mee te werken. Alternatieven kunnen alsnog reden zijn om geen medewerking te verlenen aan de aanvraag, maar
slechts indien op voorhand duidelijk is dat door verwezenlijking van de alternatieven een gelijkwaardig resultaat
met aanmerkelijk minder bezwaren kan worden bereikt. Het gaat dus om twee invalhoeken.
In het voorstel is betoogd dat aan het alternatief minder bezwaren kleven en dat een gelijkwaardig resultaat wordt
bereikt. Dit dient de gemeente dan ook te kunnen beoordelen. Gezien de ingebrachte aspecten (effecten op EVZ,
bomenkap en verstoring natuur door aanpassing golfcourse) ten aanzien van de door NBO gevraagde locatie is het
ecologisch onderzoek daarin zwaarwegend. Dat onderzoek loopt nog, eind april wordt afronding voorzien. Voorts is
het voorstel begin november met NBO besproken en hebben we verzocht een reactie te geven, wat NBO heeft
toegezegd.

Het doel is om met goed voorbereide onderwerpen een klankbordgroep in te plannen. Daarbij gaat vooral het over
locatiekeuze/uitvoerbaarheid van het mogelijke clubgebouw en de verkeerskundige aspecten.
lk kom nog bij jullie terug of dat voor afronding van de tweede fase van het ecologisch onderzoek mogelijk is, dus
eerder dan eind april.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 14 januari 2021 12:42
011~111~gooisemeren.nlY
bijpraten klankbordgroep?

Beste mensen,
Alhoewel er op dit moment in afwachting van de nadere ecologische verkenning een nieuwe documenten ter
bespreking voorliggen kreeg ik het klemmende verzoek var
en
een
klankbordgroep te organiseren. Er is van hun zijde behoefte om de stand van zaken en aanpak in de klankbordgroep
te bespreken.
Al dit bij meer leden speelt dan zullen we een ZOOM bijeenkomst inplannen.
Graag jullie reactie.
Met vriendelijke groet,

OMI~
Voorzitter Klankbordoverieg

gn gooisemeren
Postbus 600o, 1400 HA Bussum
Bezoekadres Brinklaan 35, 3.404EP Bussum
Algemeen nummer 035 207 oo oo
https://www.gooisemeren.n1
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

zaterdag

Mil~valderrama.nl>
mei 2021 11:25

ijeen oms m.o.t. nets aan van ae pietpaaitjes nieuw goilciuogeoouw.

Beste
Hedenmorgen, 21 mei 2021, heel.
.amen met een landmeter de piketpaaltjes
geslagen, die de omtrek van het nieuwe clubgebouw en bijhorend terras moeten aangeven.
Nadat deze actie heeft plaatsgevonden heeft 4
0 zich gevoegd bij het gezelschap,
dat op deze dag namens de bewoners van de Buitenplaatsen optreedt, te wetenall~
n.
oont een tekening waarop de paaltjes staan ingetekend.
dat de paaltjes aan de zijde van Buitenplaats Sint Andrews minimaal 193 meter van
de dichtstbijzijnde hoek van Sint Andrews zijn verwijderd.
N.B. de buizerd blijkt zo goed als zeker dit seizoen niet op het oude nest teruggekeerd.
Op verzoek var
kwam de 'ontvlechting' ter sprake.
~deelde ons mede, dat hij ten aanzien van dit punt meer dan 6 weken niets van de
Gemeente Gooise Meren heeft vernomen.
Ook diverse pogingen van zijn zijde om een gesprek over de 'ontvlechting' opnieuw leven in te
blazen zijn niet succesvol gebleken.
11.1~kpreekt zijn angst uit, dat hierdoor de start van de herinrichting Golfbaan Naarderbos
opnieuw met een jaar zal worden vertraagd.
Als uiterste datum dient begin september een start van de werkzaamheden te hebben
plaatsgevonden.
Als afvaardiging van de bewoners van de drie Buitenplaatsen doen wij, bij deze, het dringende
verzoek om van jouw kant alles in het werk te stellen, om de ontvlechting op zeer korte termijn zijn
beslag te laten krijgen. Binnenkort start het strandseizoen en het is totaal onduidelijk wie, wat moet
doen om een en ander gedisciplineerd op orde te houden. Herhaling van de chaotische toestanden
tijdens de zomer van 2020 dienen te worden voorkomen.
Hierna begeven wij ons allen naar de door de paaltjes aangeven plek, waar het nieuwe clubhuis zou
moeten komen.
Verschillende paaltjes waren niet goed waarneembaar, vanwege de minimale afmeting van de
aalfes en het feit, dat diverse paaltjes tot diep in het struikgewas waren geslagen.
iroeg aan
f het mogelijk is om de paaltjes door linten met elkaar te
verbinden.
Hierdoor zou een meer helder en compleet beeld van het geheel ontstaan~bleek bereid
om aan het verzoek varelkehoor te geven.
De twee bewoners van het gebouw Sint Andrews,~Menallinwaren
duidelijk teleurgesteld over de plaats, waar het nieuwe clubgebouw zou moeten komen. Tijdens de
eerste schouwing, enige weken geleden, werd de 'open plek' getoond, als definitieve plaats van het
clubgebouw en terras. Hierbij merkt~ destijds op, dat er niet meer dan 2 bomen
behoefden te worden gekapt. Zoals de situatie zich nu laat aanzien moet een aanzienlijk gedeelte
van het bos worden weggekapt en bijhorend struikgewas worden verwijderd. Hierdoor wordt een
groot deel van de natuurlijke geluidsbarrière opgeofferd. Ook komen de zichtlijnen vanaf het

gebouw Sint Andrews naar het clubgebouw aanzienlijk ruimer in beeld
telde hierna,
dat NBO bereid is om het ontwerp van het nieuwe clubgebouw, onder voorwaarde dat de
ecologische zone dit toelaat, zo veel als mogelijk op te schuiven in de richting van de A6. Hij zal zich
hierover begin volgende week door de ecoloog van dienst laten informeren.~onstateert,
dat de afmetingen van zowel het clubgebouw als het bijhorende terras uiterst fors kunnen worden
genoemd. Om de exploitatie rendabel te maken zal het z.i. noodzakelijk blijken te zijn, om extra te
focussen op het ontvangen van passanten, als ook op lunch- en dinergasten, die niets met het golfen
iet gevaar van meer geluidsoverlast
te maken hebben. Hierdoor zal naar de mening van
navenant toenemen. Het argument dat golfers rustig van hun drank'e genieten, zonder
stelt, dat de architect, die
geluidsoverlast te veroorzaken, wordt hiermede achterhaald.
verantwoordelijk is voor de voorlopige tekening van het clubgebouw, al heeft opgemerkt, dat een té
groot clubgebouw, als mede een té groot terras het risico met zich meebrengen, dat de gezelligheid,
intimiteit en sfeer hierdoor nadelig zullen worden beïnvloed.
ONIMMkonden zich vooralsnog wel vinden in de afgebakende locatie.
Nadat de voorzitter van de WE Sint Andrews, 411~vanaf zijn vakantieadres in Spanje,
eschreven dat hij in
middels het concept va 't verslag op de hoogte was gesteld, hee
et niet eens is over de nieuwe plek. Citaat
"Ik ben dus niet
navolging van 4.)
akkoord met de nieuwe p e !!11.11~10

Einde van dit verslag.
N.B. nogmaals spreken wij als bewonersgroep de hoop uit, dat jij als voorzitter van de
Klankbordgroep, bij de Gemeente Gooise Meren de voortgang van de 'ontvlechting' zou kunnen
bespoedigen.
1.11~ - Eigenaar/bewoner WE Sint Andrews/lid van de Klankbordgroep
Namens de bewonersdelegatie 'Buitenplaats Naarden'
41~ Voorzitter WE, gebouw Dockside en Overkoepelend Voorzitter van alle drie de
gebouwen.
- Voorzitter WE, gebouw Hampton
- Voorzitter VVE, gebouw Sint Andrews
Eigenaar/bewoner WE Dockside/ lid Klankbordgroep
- Eigenaar/bewoner WE Sint Andrews
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Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos
Aantekeningen/kort (concept) verslag klankbordgroep 19 april 2021
voorzitter.

Vooraf
Nadat in februari een tussenbijeenkomst is geweest over de stand van zaken met een toelichting van
de ecoloog op het lopende onderzoek, zijn op 22 maart de nog openstaande keuzes besproken. In
deze laatste bijeenkomst voordat het voorontwerp wordt afgerond en ter inzage zal worden gelegd
de resultaten van het ecologisch
nemen we alle plandelen nogmaals door en zal
onderzoek toelichten en is
van de gemeente GM uitgenodigd om in te gaan op het
terrassenbeleid en wat er geregeld zou kunnen worden. Het digitale overleg wordt weer
ondersteund met een PowerPoint presentatie.
De agenda voor vanavond is als volgt:
•

1.

Opening

•

2.

Verslag en samenvatting klankbordgroep 22 maart

•

3.

Opfris waar we staan met de bestemmingsplanregeling

•

4.

Ecologisch onderzoek

•

5.

Strandpaviljoen

•

6.

Terrassen impact & mogelijke regelingen

•

7.

Bevindingen van Klankbordgroep, rapportage

•

8.

Planning

•

9.

Vervolgafspraken

1/2 Het verslag en de samenvatting geven geen aanleiding tot opmerkingen
3. Opfris & toelichting
het gehele plangebied door. De
Aan de hand van de verbeelding (plankaart) loopt
vorige keer al aangekondigde wijziging van de locatie van het clubgebouw (verder van de ecologische
zone) en het parkeren aan de andere zijde van de weg achter het afslaggebouw zijn nog niet precies
op de kaart aangegeven. We wachten nog op een digitale tekening. Het komt ook aan de orde in de
geeft nog een korte toelichting op het
toelichting op het ecologische onderzoek.
parkeren in het nu geldende BP, de parkeernomen die gelden enMP licht toe op welke wijze het
parkeren op erfpachtgebied binnen de daar geldende bestemmingen zal worden geregeld. De
parkeervelden worden op de kaart aangegeven. In het openbare gebied maken ze onderdeel uit van
de bestemming Verkeersareaal.
4. Ecologisch onderzoek
~Mr aat in op de resultaten van het verrichte onderzoek en op welke wijze bij de
inpassing van het clubgebouw rekening wordt gehouden met de ecologische zone. Daarbij is
nagegaan of en waar de kwetsbare en beschermde soorten zijn te verwachten. Er worden beelden
getoond van oa marterachtigen die met lokmiddelen en camera's in beeld konden worden gebracht.
1.

Een mooi resultaat. De conclusie is dat met huidige positie van de nieuw te realiseren functies een
ontheffing bij de provincie is te verkrijgen. Er is geen sprake van enige overtreding. Bij de ontheffing
zullen ook de beschermende maatregelen bij de uitvoering aan de orde komen.
De Vrienden van 't Gooi vragen zich af of de breedte van de ecologische zone wel toereikend is voor
haar functie en of er bij niet de insteek zou moeten worden gekozen op welke wijze de potentie zou
kunnen worden verzekerd,
legt het doel en gebruik van de ecologische zone toe met
de constatering dat de aangegeven zone en breedte voldoet.
Over het water van het deel van het Gooimeer dat grenst aan het plangebied wordt met kaarten
toegelicht dat het geen deel uitmaakt van het beschermde deel van het natuurnetwerk.
5. Strandpaviljoen
Over de wens een kwalitatief paviljoen met jaarrond exploitatie en toezicht op het gebied is geen
discussie. De vraag of de bewoners uit de omgeving een rol zouden kunnen spelen bij het opstellen
van de uitgangspunten bij een selectie of (door een klankbord lid aangegeven) de exploitatie, is nu
nog niet aan de orde. Het wordt wel als aandachtspunt aan het college van B&W meegegeven bij de
rapportage over het participatieproces.
Het openbare gebied maakt nu nog onderdeel uit van een overeenkomst met NBO. Daarover is
verkennend overleg gaande.
Dit betekent in ieder geval dat er dit seizoen geen partij voor een strandpaviljoen door de gemeente
zal kunnen worden geselecteerd en grond in huur uitgegeven.
6. Terrassen en mogelijke regelingen
~1111Mstelt zich voor. Eerder was ze betrokken bij de vergunningverlening, nu niet meer, maar
kan wel de regelingen toelichten. Ze geeft een bondige uitleg van de rol van en het kader voor de
overheid bij het vergunnen en handhaven van terrassen. Van belang de mogelijke terrassen naar
plaats en omvang in het bestemmingsplan te regelen. Mocht daar aanleiding toe zijn dan zouden
nadere bepalingen kunnen worden opgenomen. In dit geval verwacht zij dat met een openingstijd tot
maximaal 22.00 uur zou kunnen worden gewerkt. Muziek is binnen de gemeente niet op
buitenterrassen toegestaan behoudens maximaal 6 x per jaar bij een aanvraag met ontheffing. Voor
het beperken van overlast stemgeluid kan met afscherming worden gewerkt en is de afstand en
positie van een terras van belang. De bewoners vragen daar aandacht voor.
7. landmark
Hier wordt toegelicht hoe aanvraag wordt getoetst en dat er ook een Landschappelijke &
cultuurhistorische onderbouwing is geleverd ten behoeve van die toetsing. Het provinciaal advies
komt bij de behandeling op 18 mei tot stand. Daarna kan de gemeente bepalen of het wordt
meegenomen in het bestemmingsplan.

8. bevindingen van de klankbordgroep
Doel/werkwijze:
De werkwijze met een klankbordgroep is als nuttig ervaren. De wijze waarop informatie is verstrekt
en ruimte is geboden voor discussie is positief ervaren. Er is geluisterd naar de gemaakte
opmerkingen, de inzet van de leden van de klankbordgroep is zinvol geweest.
2

Globale conclusies op inhoud:
De nu voorgestelde opzet van het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot opmerkingen (anders
dan hier al in het verslag gemaakt). Vanuit de bewoners van de witte blokken wordt benadrukt dat
het bij de positie van een beoogd nieuw clubhuis dient te gaan om de plek waar men heeft gestaan
en die overeen zou komen met de getoonde tekening. Dat wordt beaamd. Daarbij liever geen heuvel.
Ook wordt opgemerkt dat de positieve houding gebaseerd is op de aanname dat de golfbaan dan ook
daadwerkelijk wordt geëxploiteerd. NBO wijst in dat verband op het aspect ontvlechting.
Rapportage
Bij het ontwerp van het bestemmingsplan zal een verslag van het overleg in de klankbordgroep
worden gevoegd.
Vanuit de klankbordgroep wordt de wens geuit betrokken te kunnen blijven bij de verdere
planvorming en beheer. Hierover zal met een positief advies worden gerapporteerd aan het college.

9. Planning
Het bestemmingsplan ligt op koers om voor 1juli ter inzage te gaan.

10. Rondvraag
De voorzitter spreekt de waardering uit voor ieders inzet en geeft aan dat de leden van de ter inzage
van het ontwerpbestemmingsplan per email op de hoogte zullen worden gesteld.

3

Reacties en opmerkingen startbijeenkomst 7 mei 2020
Voorafgaand aan de startbijeenkomst zijn 14 reacties binnengekomen die hebben bijgedragen aan de
inhoud van de presentatie op 7 mei en die zijn verkort met een alfabetische aanduiding (a t/m I) ook
in dit memo meegenomen. De complete reacties worden in het participatieverslag meegenomen.
Op de avond zelf zijn via Q & A vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die hier zijn gerubriceerd en
daarna worden beantwoord. Dat kan veelal per thema of als antwoord samengevoegd. De
nummering is de volgorde van binnenkomst van de reactie. Als een latere vraag over hetzelfde
onderwerp gaat is dat volgnummer erbij gevoegd. Er zijn 101 reacties binnengekomen
Na het webinar was er nog de gelegenheid tot het stellen van vragen, daarop zijn binnen de periode
2 reacties ontvangen.

Reacties vooraf
a. Verzocht wordt om als vervanging van het bestaande een volwaardig ruiterpad aan te
leggen en mocht de golfbaan vervallen dan zouden er nog meer mogelijkheden zijn.
Binnen het bestemmingsplan zijn ruiterpaden toegestaan. Het bestemmingsplan regelt niet de routes
en evenmin het onderhoud. In verband met een betere regeling van openbaar toegankelijk en
afgescheiden binnen het gebied vormt het een aandachtspunt bij het nieuwe bestemmingsplan. De
golfbaan is een uitgangspunt bij het nieuwe bestemmingsplan.
b. Er wordt gewezen op een tweetal omissies in de stukken
Deze zullen worden hersteld.
c.

Voorstel om het gebied te laten verwilderen. Paden open houden. Borden opruimen.
Wellicht vrijwilligersgroep voor onderhoud in het leven roepen. ik wil wel in de snoeiploeg.

Het betreft hier grotendeels in erfpacht uitgegeven terrein en een bestemmingsplan geeft
randvoorwaarden voor het toegestane gebruik en mogelijke bebouwing. Bij het beheer van de
openbare oeverzone en de wegen heeft de overheid een rol. Betrokkenheid van omwonenden is
inderdaad een nuttig aandachtspunt.
d. Er wordt de veronderstelling geuit dat in afwijking van de oorspronkelijke bedoeling stap
voor stap het gebied aan derden is uitgeven en bebouwd. Moet weer openbaar worden.
Dat is onjuist. Vanwege de grote beheer en sociale veiligheidsproblemen is in 1998 een Masterplan
opgesteld. Wat daarna is gerealiseerd volgt uit de daarin voorgestelde en besloten aanpak. Ondanks
dat er ook nu zaken zijn die dienen te worden opgelost is er geen aanleiding (en mogelijkheid) om
terug te keren naar de situatie van voor 1998.
e. Zou het niet verstandiger zijn met alle aanvragen te wachten totdat het definitieve
bestemmingsplan is vastgesteld?
Tijdens het webinar is toegelicht dat er aanleiding kan zijn een aanvraag in behandeling te nemen en
hoe dan de procedure verloopt.
d. 1. Heeft Nedstede B.V. nu daadwerkelijk zeggenschap over de golfbaan? Waarom ligt het
nu stil en wordt de golfbaan niet onderhouden.

Gemeente Gooise Meren beantwoording vragen gt opmerkingen startfase herziening BP
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Het golfterrein is in erfpacht uitgegeven, de gemeente heeft geen rol of zeggenschap over de
exploitatie van het golfterrein.
d. 2. Op blz. 7 is een zwart wit foto afgebeeld met 7 punten. ik vind hier maar er 3 van terug
in de foto. (en nummer 2 is hiervan inmiddels opgedoekt)
Dit betreft een afbeelding uit de concept kustvisie en de 7 punten gaan over een groter gebied dan
het bestemmingplan, de 3 liggen daarbinnen.
d. 3. Hoog in het vaandel staan voor mij: Natuur (dieren, planten, bomen, water)
duurzaamheid, natuurvriendelijke recreatie.
Deze kernwaarden komen naast het bestaande gebruik en belangen terug in het nieuwe
bestemmingsplan.
d. 4. Kiosk/theehuis + onderkomen voor RB en WP. De kiosk is weg. Is het de bedoeling dat
er een nieuwe komt?
Er heeft een seizoensgebonden tijdelijke kiosk gestaan, dat voor 5 jaar was vergund. Er is recent een
aanvraag voor een nieuwe kiosk gedaan. De aanvraag daarvoor is in behandeling.
d. 5. Komt er een nieuw gebouw naast het al bestaande grote bruine gebouw wat er nu
staat? En waar is men van plan dit te realiseren?
Er is een tijdelijk paviljoen vergund, maar nog niet gerealiseerd.
d. 6. Het huidige gebouw heeft in het verleden daar ook feesten georganiseerd. Deze
feesten gaven veel geluidsoverlast. Gaat men bouwen vlak bij het water met feesten en
partijen mogelijkheden, dan krijgt je draaggeluid over het water en neemt de overlast toe.
Er zijn weinig klachten ontvangen. In de nieuwe exploitatievergunning voor Naarderbos is
aangegeven dat besloten zakelijke bijeenkomsten mogen, maar openbare feesten zijn niet
toegestaan.
d. 7. Is men van plan om toestemming te geven voor bebouwing in het water?
De startnotitie gaat daar niet van uit en voor het plangebied van dit bestemmingsplan zijn daar ook
geen voorstellen voor gedaan.
e.

Wat zou het mooi zijn als de Gemeente Gooise Meren de Golfbaan Naarderbos zelf in
haar beheer zou nemen en exploiteren voor alle bewoners van Gooise Meren.

Het betreft een in erfpacht uitgegeven terrein en bovendien is het exploiteren van een golfterrein
geen gemeentelijke taak.
f.

ik zou graag zien dat deze golfbaan weer in oude luister wordt hersteld, zodat een
belangrijk recreatieve functie terugkeert in dit gebied. Met de golfbaan — immers een
prachtig stuk natuur — wordt gewaarborgd dat dit gebied niet wordt volgebouw of tot
een zonnepark wordt omgeploegd, iets dat in de huidige tijd niet ondenkbaar is.

De startnotitie gaat voor dat betreffende deel uit van de functie golfbaan c.a.
g. Zorgen over de security bij inloggen met tool ZOOM
Bij de latere email is ingegaan op het veiligheidsaspect. Het betreft hier een openbare bijeenkomst.
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h. De volgende suggesties worden gedaan (mede gebaseerd op een uitgebreide bijlage):
•

Herstel van de Golfbaan.

•

Maak pleisterplaats voor boten ( voor drankje en wat te eten) bij het "golfgebouw"
bedoeld voor kort verblijf.

•

Denk na over gebruiksmogelijkheden voor het gebouw. Zou een High end B&B functie
erin passen? (toerisme)

•

Zorg voor een goede veilige zwemgelegenheid voor kinderen / jongeren.

•

Creëer een "Zeemeeuw" op het strandje.

•

Maak het gebied tot een plaats voor natuur, gezondheid en plezier!

Deze punten worden meegenomen naar de definitiefase van het bestemmingsplan.
i.

Niet denken op postzegelniveau maar toekomstgericht inzetten op het grotere geheel.

De afstemming met de kustvisie krijgt in dit bestemmingplan voor dit plangebied gestalte.
I.

Zeer uitgebreide reactie van het buurtplatform Naarderbos

Veel punten komen ook bij de Q&A aan de orde. Het stuk zal worden behandeld in komende
klankbordgroep waar deze partij in is vertegenwoordigd.
k.

Tot wanneer loopt de erfpacht en graag ontvang ik een kopie van deze overeenkomst.

De erfpacht loopt tot 2054 en het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst.
I.

De suggestie wordt gedaan een botenverhuur op te zetten.

Dit punt wordt meegenomen naar de definitiefase van het bestemmingsplan.

Q&A
Thema Bestemmingsplan
2, Waarom moet het bestemmingsplan gewijzigd worden?
6,waarom voldoet het huidige bestemmingsplan niet?
63,en het toekomstige bestemmingsplan? geldend lijkt me logisch!
Het bestemmingsplan ten behoeve van het recreatiepark Naarderbos is in 2004 opgesteld om het
plangebied te "revitaliseren". Daarmee is het geldende bestemmingsplan verouderd. Voorts is het
destijds op ontwikkeling gerichte plan inmiddels tot uitvoer gebracht, zodat een op beheer gericht
bestemminsplan nodig is.
Inmiddels is gebleken dat de begripsbepalingen in het bestemmingsplan onduidelijkheid oproept.
Begrippen lopen in elkaar over. Bij de toetsing van een aanvraag voor een omgevingsvergunning
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blijkt een gebouw al snel onder meer dan één van de begripsbepalingen te vallen. Dit maakt niet
alleen de toetsing van omgevingsvergunningaanvragen lastig, maar ook de handhaving daarvan.
Op gronden met de bestemming Dagrecreatiedoeleinden (Artikel 3 - RD) valt op dat de
doeleindenomschrijving zeer ruim is. Door het ontbreken van duidelijke eenduidige definities en
ruime doeleindenomschrijvingen in combinatie met de ruime bouwvoorschriften kan er verschil van
inzicht ontstaan over wat er in het gebied kan worden gerealiseerd.
Het is daarom van belang om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden waarin een afgewogen
regeling wordt opgenomen.
7, Mogen er meer appartementen gebouwd worden, ik zie dat de rode arcering groter is dan de
huidige bebouwing. -I- 64,omtrent woonbestemming
Het vlak met de rode arcering is groter dan de huidige bebouwing, maar in de regels van het
bestemmingsplan zijn beperkingen gesteld aan de bebouwing binnen dat vlak: er zijn maximaal drie
gebouwen ('buitenplaatsen') toegestaan, elk bestaand uit één gebouw van maximaal 6
appartementen in drie bouwlagen tot een hoogte van 11 meter en een maximum bebouwd
grondoppervlak van 700 m' per gebouw.
8,De huidige eigenaar van de Golf wil natuurlijk luxe villa's gaan bouwen. Is dit nog tegen te
houden mbt een nieuw bestemmingsplan?
33,Dus er kunnen geen woonhuizen meer gebouwd worden?
39,Wellicht is het mij ontgaan in het verhaal: is het mogelijk aan het gebied een woon/ontwikkel
bestemming toe te kennen? + 41,Anders dan de reeds rood gearceerde vlakken
Het geldende bestemmingsplan staat de bouw van nieuwe woningen niet toe en er zijn geen
omgevingsvergunningen verleend die de bouw van een dergelijk initiatief mogelijk maken. Er is dus
nu geen bestaande ontwikkelniogelijkheid voor villa's waarmee in het nieuwe bestemmingsplan
rekening gehouden zou moeten worden. Het is dan ook mogelijk om het nieuwe bestemmingsplan
de bouw van nieuwe villa's in het gebied te verbieden.
10,Klopt het dat niet alles gerealiseerd is uit het oude bestemmingsplan? !k zag een "paviljoen"
staan, maar is niet gerealiseerd.
65,Dat is dan ook meer dan genoeg aan gebouwen.
Niet alles dat het oude bestemmingsplan toelaat is gerealiseerd. Het bestemmingsplan staat
inderdaad een paviljoen toe en daarvoor is een vergunning verleend, maar dat is nog niet
gerealiseerd.
11,Huidige mogelijkheden voor Strandpaviljoen (...)?
Het bestemmingsplan staat de bouw een kiosk/theehuis, een paviljoen en andere gebouwen ten
dienste van de bestemming 'Dagrecreatiedoeleinden' toe. Deze ontwikkelmogelijkheid kan worden
ingevuld door middel van een strandpaviljoen.
16, Wat zijn de beoogde tijdslijnen die gehanteerd zullen worden om tot het 'nieuwe'
bestemmingsplan te komen?
Het voorbereidingsbesluit is tot en met 11 december 2020 van kracht. De planning van de
voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan heeft als uitgangspunt dat vóór die datum een
ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd: november of uiterlijk begin december. Tot die tijd
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wordt op basis van participatie en overleg met de stakeholders het voorontwerpbestemmingsplan
opgesteld (t/m augustus) en wordt formeel overleg met de provincie en het Hoogheemraadschap
gevoerd (september/oktober). Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt
voorzien in maart 2021.
36,Dus het golfterrein is niet heilig? Mag van alles worden vermits recreatief?
59,Blifft er überhaupt een golfbaan in het bestemmingsplan of kan dit ook een ander recreatief
doel hebben?
Het voorgaande bestemmingsplan en het daaraan ten grondslag liggende Masterplan hadden tot
doel een golfbaan te realiseren en dat is ook verwezenlijkt. De gronden zijn aan een exploitant in
erfpacht uitgegeven ten behoeve van het gebruik als golfbaan. Het vertrekpunt van het
bestemmingsplan is dan ook een levensvatbaar golfterrein, waartoe het nieuwe bestemmingsplan
waar nodig en mogelijk het optimaliseren van het gebruik van het gebied zal regelen.
42,Valt een voedselbos onder recreatieve bestemming?
Het huidige bestemmingsplan voorziet al binnen de bestemmingen 'Dagrecreatie' en
'Waterdoeleinden' in een 'ecologische verbindingszone' en 'steppingstones'. Wat daaronder wordt
verstaan is gedefinieerd in artikel 1 lid 21 en 22 (Begripsbepalingen). Een voedselbos is passend
binnen deze begrippen.
45,Er wordt gesproken over golfterrein en recreatie. Het lijken 2 verschillende zaken. Graag uitleg
verschil tussen golfterrein en recreatieterrein
Het geldende bestemmingsplan laat onder de bestemming 'Dagrecreatie' meerdere vormen van
recreatie toe, waaronder een golfbaan.
76,Naar mijn idee was het oorspronkelijke bestemmingsplan bedoeld voor dagrecreatie. Is het
mogelijk in het huidige bestemmingsplan om een bijvoorbeeld een camping te beginnen?
De bestemming 'Dagrecreatiedoeleinden' maakt inderdaad dagrecreatie mogelijk. Daaronder valt
volgens het bestemmingsplan ook een dagkampeerterrein. In artikel 1 lid 23 (Begripsbepalingen) is
bepaald dat het gaat om een voorziening die alleen tussen zonsopgang en zonspondergang gebruikt
mag worden, dus geen camping voor overnachting.

Thema Natuur
27,Er leven otters in dit gebied en zijn er o.a. nesten in een zand wand voor gier zwaluwen. Beperkt
dit niet de mogelijkheden?
32,Misschien kan er rekening gehouden worden met gebieden waar nu al veel beschermde flora en
fauna is?
56, "De natuur ontwikkelt zich nu enorm naast wat er al was aan bijv. vogels. Wordt er gemonitord
voor er besluiten worden genomen, zodat we weten hoe flora en fauna ervoor staan? Belangrijk in
de huidige tijd. Dat kan gebeuren door deskundigen die dat vrijwillig doen zoals KNNV en IVN."
Aanwezige natuurwaarden kunnen een beperking zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Indien het
nieuwe bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt moet door onderzoek vastgesteld
zijn dat wordt voldaan aan de Wet natuurbescherming.
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28,Is het gebied onderdeel van NNN?

De provincie heeft bepaald welke gronden zijn aangewezen als Natuur Netwerk Nederland (NNN). Op
twee plekken raakt het NNN het bestemmingsplan: aan de noordzijde en de zuidzijde van het gebied
ligt de NNN binnen de grenzen van het nieuwe bestemmingsplan. Zie de navolgende afbeelding.

29~111dat zullen oeverzwaluwen zijn. Daar moeten we zuinig op zijn..."
30,~ja bedoelde ik ook. Oeverzwaluwen."
31, '
helemaal mee eens!"
70, "Nou lekker dan dat iemand van de gemeente zegt dat er iets opbloeit zolang het maar geen
natuur is. ik vind dat nogal wat. Wat zijn we hier dan aan het doen? Ik denk dat er veel mensen zijn
die meer natuurbescherming willen. Nu wordt er niet gekeken naar beschermde planten en dieren.
En die zijn er genoeg. Otters, zwaluwen, slangen, orchideeën etc. lk zou het prettig vinden dat daar
rekening mee gehouden word."
79,natuur = brandnetels in gemeentelijke visie?,
In het kader van de natuurwetgeving geldt er een zorgplicht in het gebied. Er dient derhalve rekening
te worden gehouden met de bestaande natuurwaarden (ook fauna). Bij eventueel voorgestelde
wijzigingen dient er nader onderzoek te worden uitgevoerd.
50,Is het mogelijk dat erfpachter zegt na aanleiding van nieuw bestemmingsplan ik houd er mee
op? Zodat er inderdaad meer ontwikkeling voor natuur kan plaatsvinden?
Het terrein is in erfpacht uitgegeven, er is geen aanleiding te veronderstellen dat deze beëindigd
wordt.
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61,Ecologische verbindingszone?? waar loopt deze?
78,Ecologische zone Golfbaan is al gerealiseerd:
https://www.josscholman.nl/projecten/ecologische-zone-golfbaan-naarden/
In het bestemmingsplan is een indicatieve ecologische verbindingszone aangegeven, op
onderstaande afbeelding is deze met verduidelijkt met een dikke stippellijn. Deze is in het
bestemmingsplan opgenomen om de natuurwaarde in het gebied te verhogen.

Ook de provincie heeft een ecologische verbindingszone (EVZ) aangewezen. Er ligt een EVZ tussen
het Naardermeer en het Gooimeer. Deze verbinding ligt parallel aan de A6. Zie in dat verband de
navolgende afbeelding.
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68, Wat mij betreft wordt het strandje en het grasveld wat er langs ligt matig onderhouden als er
een 'verheldering' van het bestemmingsplan gaat komen zouden daar wat mij betreft betere
richtlijnen voor moeten komen zodat de huidige eigenaar/exploitant zich hieraan moet houden.
Een belangrijk beheer aspect, maar bestemmingsplan kan daar geen regels voor geven.
77,Het gooimeer is een Natura 2000 gebied, heeft dit invloed op het nieuwe bestemmingsplan
Door de EU zijn Natura-2000 gebieden aangewezen. Nabij het Naarderbos liggen drie Natura-2000
gebieden, zoals op onderstaande afbeelding weergegeven. Aanwezige natuurwaarden kunnen een
beperking zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Indien het nieuwe bestemmingsplan nieuwe
ontwikkelingen mogelijk maakt moet door onderzoek vastgesteld zijn dat wordt voldaan aan de Wet
natuurbescherming.

Markermeer & Llmeer

Eemmeer &
Gooimeer Zuidoever
Naardermeer

81, "Wandelend door het gebied is te zien dat er ook brandnetels opkomen naast een heleboel
andere flora. Dat betekent niet dat het gebied verwaarloosd wordt, maar juist dat de natuur een
kans krijgt. Veel mensen genieten er nu al van."
90, "Kan er rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor recreatie en natuur, naast
bijvoorbeeld de golfsport. Het gebied is groot en het is prachtig om te wandelen, te zwemmen en
paard te rijden. Doodzonde als dat helemaal wordt afgesloten!"
Zie ook de beantwoording onder 29 over de zorgplicht in het kader van de natuurwetgeving en
hierna de toelichting bij het Thema's Erfpacht en golfbaan.

Thema Kustvisie
4,Momenteel is er een concept Kustvisie opgesteld. Waarom is er voor recreatiepark Naarderbos
een aparte participatieronde gestart?
15,In hoeverre heeft de Kustvisie invloed op het nieuwe bestemmingsplan?
26,Kunt u duidelijker zijn over de plannen met de kustlijn en die van het park?
57,De Kustvisie gaat niet alleen over het strand maar gaat tot meer dan 1km landinwaarts.
Daarom hoorde ook de discussie over de Naardertrekvaart bij de Kustvisie
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62, "De gele kuststrook maakt deel uit van het bestemmingsplan, is het mogelijk deze hiervan los te
koppen en toe te voegen aan de kustvisie?"
69,Er wordt nu gewerkt aan een Kustvisie Gooise Meren. Het lijkt me dat het Naarderbos daarin
ook meegenomen wordt.
De Kustvisie heeft zoals het woord al aangeeft betekenis als visievormend document met een brede
scope. Het biedt aanknopingspunten en stelt over het plangebied Naarderbos onder meer dat een
route over de historische dijk van waarde kan zijn, dat de revitalisatie van de golfbaan dient te
worden nagestreefd, de herbestemming van het Multifunctionele gebouw overwogen dient te
worden, de kustzone geactiveerd zou kunnen worden en in de boulevardzone een paviljoen
wenselijk zou zijn. Ook wordt de vraag opgeworpen of aanmeren in de kom een optie is.
Deze punten komen in de definitiefase van het maken van het bestemmingsplan verder aan de orde.

12,De wethouder sprak over duurzaam. Kan die term specifieker geduid worden? Of mss komt dat
later.
20,wat wordt bedoeld met vitaal - nadere duiding en wat wordt bedoeld met duurzaam
22, "Hoe kijkt u nu naar het gebied in kader van duurzaam, veilig, sociaal en fit?"
Duurzaam heeft vele betekenissen, ik denk dat in dit verband gedacht moet worden aan een
bestemmingsplan dat ruimte beidt aan gezonde, toekomstbestendige ontwikkelingen met eerbied en
aandacht voor de natuur en het milieu in dit gebied. Vitaal betekent in dat verband ook gezond,
dynamisch en levensvatbaar. Een bestemmingsplan dat de kwaliteiten die het gebied bezit op het
gebied van natuur, recreatie, toerisme en wonen een extra boost geeft.

Thema Erfpacht
1,Hoe lang is de erfpacht uitgegeven?
9,wat is momenteel de status van de (ex)-exploitant van de golfbaan? Er gaan veel verhalen over
maar niemand weet het precies. Klopt het bijv. dat hij tot eind dit jaar nog inbreng heeft.
18, Welke rol speelt
nog?
19,Is er niet een lopend geschil met de pachter van het golfterrein? En kunnen er veranderingen
gedaan worden terwijl dit nog onder de rechter is?
35, Wanneer loopt de erfpacht af?
38,is al het groen op de laatste kaart in erfpacht uitgegeven en hoeveel hectare betreft dat?
47, Wat is nu de rol van~
46,"De grondstof berg, door wie is deze in erfpacht gegeven?"
54, Wordt het recht van erfpacht beëindigd? Lijkt me lastig een gebied te ontwikkelen zonder
toestemming erfpachter,
66,"Staat er ook een inspanningsverplichting in de erfpacht, zo ja, waarin daar aan niet aan
voldoet wordt. Wat zijn de mogelijkheden om in te grijpen?"
93,Als ik het goed begrijp ligt de erfpacht voor de golfbaan nog een groot aantal jaren bij
Nedstede. Als die niet iets anders willen wat is dan de betekenis van het maken van een
bestemmingsplan? Kun je daar dan de overeenkomst met hen mee overrulen? Of zijn we nu via een
grote omweg bezig om de discussie over het gebruik van de feitelijke kuststrook tussen Nedstede
en de gemeente vlot te trekken via de procedure van een aangepast bestemmingsplan? Anders
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gezegd: als de heer
alles??!!

zijn zin niet krijgt over het gebruik van de kuststrook blokkeert hij

De huidige erfpachtovereenkomst loopt tot in 2054. Op basis van dat erfpacht en opstalrecht kan de
rechthebbende onder meer een golfbaan exploiteren. De gemeente is eigenaar van het buitendijks
gebied en Afvalzorg Deponie BV van het binnendijkse gebied nabij de snelweg. Naast de herziening
van het bestemmingsplan is de gemeente ook in overleg over het beheer van het gehele gebied en
aanpalende openbare ruimte. Onder het "Thema Bestemmingsplan" is al ingegaan op de rol van het
bestemmingsplan bij een in erfpacht uitgegeven gebied.

13,er zijn twee hoofdondernemers I. golfbaanexploitant 2. eigenaren XXL multifunctioneel
gebouw. Wat is de visie van deze twee stakeholders voor deze herziening/ontwikkelingen
67,Jammer dat dhr
niet wil reageren
Beide partijen zijn doende een visie te leveren. Dat kan worden meegenomen in de definitiefase van
het nieuwe bestemmingsplan. Daarover wordt in het vervolg van dit proces in de klankbordgroep en
via de gemeentelijke site gecommuniceerd.
37, "Het fietspad, is die eigendom en onderhoud van de gemeente of de pachter?"
De ondergrond van het fietspad is niet in erfpacht uitgegeven.
44,Zijn er erfdienstbaarheids-overeenkomsten? En zo ja welke en met welke partijen

Er zijn erfdienstbaarheden vastgelegd voor Liander Infra N.V. en Gasunie Transport Services BV

Thema Onderhoud
25, "Het huidige gebied loopt steeds meer achterstallig onderhoud op, wie draagt daar nu zorg voor
? De eigenaar van de grond of de pachter van het gebied ?"
68, Wat mij betreft wordt het strandje en het grasveld wat er langs ligt matig onderhouden als er
een 'verheldering' van het bestemmingsplan gaat komen zouden daar wat mij betreft betere
richtlijnen voor moeten komen zodat de huidige eigenaar/exploitant zich hieraan moet houden.
71,Worden de wandelpaden tot april 2021 onderhouden?
72,Het lijkt erop dat de huidige eigenaren/exploitanten het nieuwe bestemmingsplan gaan
afwachten zijn er mogelijkheden om tussentijdse maatregelen af te dwingen zoals onderhoud/
legen vd prullenbakken etc etc. ?
83, "De wethouder noemde dat de gemeente heeft gekozen voor de steekwoorden Duurzaam,
Vitaal, Sociaal en Veilig. Gaat het bestemmingsplan ook langs deze steekwoorden? Bij 3 daarvan
zijn duidelijk. Veiligheid komt dit ook terug in het bestemmingsplan? Ik doel op de brand, maar ook
op het vinden van heel veel condooms, McDonaldsafval, blikjes, babybillendoekjes met
troepruimen op de eerste pareerplaats vanaf Naarden gezien"
Dit zijn terechte zorgen die ook de aandacht hebben van de gemeente. Een deel is overigens het
gevolg van wangedrag van bezoekers. Het bestemmingsplan is niet het instrumentarium om daar
oplossingen voor te bieden, wel kan het functies toestaan die het toezicht kunnen verbeteren.
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Thema Gebruik golfbaan
17, "En wat is de status/aanpak rond de golfbaan?"
23,mag er op dit moment nog golf gespeeld worden op de in 'knollige' golfbaan
75, "mag ik n wel of geen gebruik maken van het golfterrein? Of ligt dat gebruik bij de erfpachter,
gesloten dus niet?"
80,0kay doelstelling gemeente is dus een levensvatbaar golfterrein. Misschien goed om dit vanaf
het begin duidelijk te maken. we krijgen dan een heel ander gesprek...
82,Dus het staat vast dat de gemeente een levensvatbaar golfterrein wil? Komt dit door de
problemen met de erachter? Wat zijn we dan met z'n allen hier aan het doen. Ik hoop dat er
ruimte komt voor andere ideeën en dat daar wel degelijk naar gekeken gaat worden!
De gemeente gaat bij het actualiseren van het bestemmingsplan uit van een levensvatbare golfbaan.
Het betreft in erfpacht aan derden uitgegeven gebied en het is daarmee geen openbaar gebied. Zie
ook het antwoord onder de punten 36/59 bij het Thema Bestemmingsplan.

Divers
40,Kunt u ingaan op de vragen gesteld aangezien deze merendeel niet zijn beantwoordt!
Zie zoals toegezegd de antwoorden in deze notitie.
49, Wordt er nog iets geregeld omtrent de vuilnis stortplaats?
51, "De vuilnisbelt, is die gegarandeerd veilig en gif vrij?",
De stortplaatsen zijn conform de landelijke richtlijnen en wetgeving gesaneerd en ingepakt/afgedekt.
Daar gelden beperkingen voor activiteiten die de bodem zouden kunnen beïnvloeden (graven,
bouwen ed).
53, "wat mij betreft kost het stellen van een vraag 10 euro, hebben we meteen startkapitaal"
84,zijn meer boschen actief ik was het niet in elk geval
85,Er is geen mogelijkheid voor de kijkers om mute/microfoon open te zetten. Waarschijnlijk moet
dat vanuit jullie worden geregeld.
86,Het email adres is voor ons wel te zien
87,Groter scherm kopen... wij zien het email adres wel :-)
Deze opmerkingen vergen geen beantwoording.
88,De klankbordgroepen: welke worden er voorzien?,
Deze zullen per fase van het tot stand komen worden georganiseerd. De fasen zijn in de presentatie
vermeld.
De eerstkomende zal over de definitie (de inhoudelijke keuzes) van het bestemmingsplan gaan en
zal in juni worden georganiseerd.

Nagekomen reacties
I, De woonboot die er al sinds mensenheugenis in het water in de inham van het Naarderbos ligt
wordt in de presentatie gemist.
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De woonboot staat niet aangegeven in het huidige bestemmingsplan. De status zal worden
onderzocht.
II, Er wordt oa vanuit een boerenbedrijf recreatief met paarden in het gebied gereden. Nu zijn de
ruiterpaden altijd al een ondergeschoven kindje geweest in het gebied. Het wordt slecht
onderhouden en doordat niet het juiste bodemzand wordt gebruikt en zie je dus dat ruiters andere
wegen gaan opzoeken. Dat willen we natuurlijk niet. Daarnaast ontbreekt een eenduidige
aanduiding van de route bordjes.
Binnen het bestemmingsplan zijn ruiterpaden toegestaan. Het bestemmingsplan regelt niet de routes
en evenmin het onderhoud. Het onderhoud van het gebied is een belangrijk aandachtspunt zie in dat
verband de beantwoording bij het thema "Onderhoud".

Gemeente Gooise Meren beantwoording vragen & opmerkingen startfase herziening BP

pag. 12

Bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos
Aantekeningen/kort verslag klankbordgroep 22 maart 2021
voorzitter.

Vooraf
Nadat in februari een tussenbijeenkomst is geweest over de stand van zaken met een toelichting van
de ecoloog op het lopende onderzoek, zijn we nu in de afrondende fase van de nog openstaande
keuzes beland. De toelichting en het gesprek gaan aan de hand van een PowerPoint presentatie.
De agenda voor vanavond is als volgt:
1.

Korte samenvatting/stand van zaken bij de vorige klankbordgroep

2.

Locatiekeuze clubgebouw, functioneel & ecologie

3.

Bestemmingsplanregeling voor het gebied
oeverzone
•

golfterrein

•

MFC

4.

Planning

5.

Vervolgafspraken

Stand van zaken
Er zijn in het voorgaande overleg naar aanleiding van de toen getoonde opzet van het
bestemmingsplan vragen gesteld over de mogelijke ecologische gevolgen voor het gehele gebied, de
locatie afweging bij een nieuw clubgebouw en de inpassing van het parkeren.

Inpassing nieuw clubgebouw en parkeren
Op basis van de eerder gevoerde discussie en de ecologische adviezen is nu het voorstel van de
initiatiefnemer om het clubgebouw verder van de ecologische zone te positioneren. Zodanig dat er
ook nog voldoende afstand tot de woningen resteert. Met gebruikmaking van de bestaande inrit
achter de driving range kan aan die minder kwetsbare zijde het parkeren worden opgelost. Bij deze
positionering van een clubgebouw blijft het banenverloop in stand. Ook is er rekening gehouden met
de huidige nestgelegenheid in bomen en mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen.
In de klankbordgroep is er waardering voor deze aanpak en voorstellen. Voor de bewoners is een
belangrijk aandachtspunt dat er geen geluidhinder vanaf het terras kan gaan ontstaan. Uiteraard is
de toets straks nog de inhoud van ecologische rapportage die nu wordt afgerond. De Vrienden van 't
Gooi zijn van mening dat bij deze oplossing het andere parkeerterrein zou kunnen/moeten worden
opgeheven. Acties:
-

Analyse & overleg beperken terrasgeluid
1

Met piketpaaltjes in terrein uitzetten
Afstemming NBO/MG&H over inrichting nieuw parkeerterrein (zichtbaarheid)
Afronden & bespreken ecologische rapportage

Oeverzone MFC
Optie hotelfunctie en dan toevoegen extra laag wordt meegenomen in stikstofanalyse bij ecologische
rapportage. Geen discussie verder.

Oeverzone paviljoen en loswal RWS
Voor het zand lossen is een tijdelijke vergunning verleend. Bestemming blijft natuur en recreatie,
maar is afgeschermd gebied.
Over het paviljoen een korte discussie over eerder standpunt van permanent en kwaliteit (en beheer
& toezicht). Discussie nu afgerond met bevestiging eerdere keuze. In ecologisch rapport wordt het
paviljoen meegenomen met ook suggesties voor een optimale ecologische inpassing. Bij het gebruik
van het terras vragen de bewoners aandacht voor het inperken van geluid.

Reclamemast
De toetsing op de aanvraag gaat in overleg met de Provincie als (mede) bevoegd gezag. De VVG geeft
aan ernstige bezwaren te hebben. Dat laatste moet dan blijken bij de inhoudelijke toetsing.

Planning
Het bestemmingsplan ligt op koers om voor 1 juli ter inzage te gaan.

Rondvraag/vervolg
De hengelsportvereniging zal buiten dit overleg afstemmen met NBO. Er zal voor afronding van het
bestemmingsplan nog een klankbordgroep worden gehouden.
Dat wordt maandag 19 april weer om 19.30 uur.
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