
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: Freek Vos, GroenLinks 

Datum indiening: 31 januari 2022 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Bestemmingsplan Comeniuslaan 

 

Inleiding 
Op 24 januari is een raadsmededeling gepubliceerd betreffende de bestemmingplanwijzing van het perceel van het voormalig 
tuincentrum aan de Comeniuslaan te Naarden. 
 
Vraag 1 
Het collegebesluit om dit plan ter inzage leggen is op 16 november 2021 genomen. Waarom is dit besluit pas op 24 januari, 
ruim 2 maanden later, en na het verstrijken van de termijn voor het indienen van zienswijzen, aan de raad medegedeeld? 
 
Ter vergelijking: het besluit om het plan voor de Weesperweg 3 te Muiden ter inzage te leggen, is op de dag van 
besluitvorming middels een raadsmededeling bekend gemaakt. Waarom is dit niet met het plan van de Comeniuslaan 
gebeurd? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
In de raadsmededeling van 24 januari wordt vermeld dat er geen sociale woningbouw opgenomen is in dit plan, in afwijking 
van de woonvisie en compensatieregeling zoals vastgesteld door de gemeenteraad.  
 
In de compensatieregeling staat:  
“Denkbaar is dat in de ruimtelijke, stedenbouwkundige en planologische toets een gemotiveerde grondslag voortvloeit die een 
verplichte afwijking van ten minste ⅓ betaalbare woningen rechtvaardigt.” 
 
In de raadsmededeling wordt echter niet gesproken van een ruimtelijke, stedenbouwkundige of planologische reden, maar 
slechts over een financiële. Klopt onze aanname dat een ruimtelijke, stedenbouwkundige of planologische reden ontbreekt? 
Zo nee, welke reden ligt ten grondslag aan dit besluit? Zo ja, kunnen wij inzicht krijgen in de financiële reden om sociale 
woningbouw hier niet op nemen in het plan? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
In de compensatieregeling staat dat “Het besluit van het College en de consequenties die hieruit voor de 
initiatiefnemer voortvloeien, wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst”. Is er in dit geval een anterieure overeenkomt 
gesloten en zo ja, kan deze gedeeld worden met de raad, of ter inzage worden gegeven aan de raad? 
 
Antwoord 
 
 


