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Inleiding 
Recent is bekend gemaakt dat de gemeente circa 30 vluchtelingen wil onderbrengen in het monumentale pand (en voormalig 
restaurant) gelegen aan Marktstraat 66 in Naarden Vesting. Onze fractie vindt het een goede zaak dat Gooise Meren hierin 
verantwoordelijkheid neemt. Wel hebben wij een aantal vragen over de keuze voor specifiek deze locatie.  
 
 
Vraag 1 
Wij ontvangen signalen van direct omwonenden dat zij zich niet betrokken voelen. Kunt u aangeven op welke wijze de 
informatievoorziening wordt georganiseerd en hoe direct belanghebbenden zijn of nog worden betrokken bij deze 
ontwikkeling in hun directe woon- en leefomgeving?  
 
Antwoord 
De communicatie naar omwonenden proberen we altijd zo snel mogelijk op de definitieve besluitvorming te laten volgen. In 
dit geval is op dinsdag 13 september het besluit genomen om de overeenkomst met de eigenaren van het pand te sluiten en 
op donderdag 15 september lag de brief bij omwonenden op de mat. De brief is op huisadres gestuurd naar alle inwoners van 
de vesting. Aansluitend met de brief zijn de leden van de gemeenteraad geïnformeerd en een dag later zijn de lokale en 
regionale media geïnformeerd.  
 
Het proces om op deze locatie opvang te realiseren loopt echter al langer. Dit is allereerst omdat we al een goede inschatting 
proberen te maken van de geschiktheid van de locatie. Dit vooral met betrekking tot de grootte van de groep, de 
voorzieningen, en de veiligheid. Daarna moeten we ook nog in onderhandeling met de eigenaren om een goede prijs te 
bedingen. In dit geval is eerder al gekomen tot een principe akkoord, maar was het formele besluit nog niet genomen.  

 
Vraag 2 
Het betreft hier een voormalig horeca pand. Dient het bestemmingsplan aangepast te worden voor de huisvesting van 
vluchtelingen op deze locatie? Zo ja, vindt dat plaats conform de gebruikelijke procedure (incl. inspraak), of op andere wijze?  
 
Antwoord 
Het pand ligt binnen het bestemmingsplan Naarden Vesting 2015 en heeft de bestemming Horeca beschermd Stadsgezicht. 
Het is mogelijk om een tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan te geven en daarmee wonen op de begane grond 
mogelijk te maken. Dit doen we wel middels een versnelde procedure.  

 
Hierbij speelt wel dat er in het verleden afwijzend is besloten op verzoeken om wonen mogelijk te maken, van die beleidslijn 
wordt nu tijdelijk afgeweken. Dit doen we door de noodzaak om op tijd een alternatief onderkomen te hebben voor 
vluchtelingen die per 1 januari niet meer op de Palmkazerne ondergebracht kunnen worden.   
 
 
Vraag 3 
Het betreft hier een Rijksmonument. Op welke wijze borgt de gemeente dat monumentale waarden behouden blijven bij de 
verbouwing en bewoning van het pand?  
 
Antwoord 
Op de bovenverdieping zijn al appartementjes, dit omdat het pand ooit een hotelfunctie heeft gekend. Op de 
benedenverdieping is een beperkte verbouwing nodig, die alleen de binnenkant van het pand betreft. Hierbij houden we 
rekening met de integriteit van het pand, zonder zouden we ook geen vergunning kunnen afgeven.  
 
Vraag 4 
Het pand zal ingrijpend verbouwd moeten worden, om huisvesting te kunnen bieden aan dertig vluchtelingen. Door wie 
worden deze kosten gedragen en wordt hierbij getoetst aan de normale bouwregels (omgevingsvergunning)? Hoe wordt de 
brandveiligheid gegarandeerd?  
 
Antwoord 



Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 
We hebben het niet over een grondige verbouwing. Het gaat vooral om een 
vrij eenvoudige aanpassing van de begane grond. De kosten die gemoeid zijn met zowel de verbouwing als de huur van het 
pand vallen binnen de vergoeding van het Rijk. Naast de vraag of de kosten budgettair verantwoord zijn hebben we ook 
gekeken of de prijsstelling maatschappelijke verantwoord is. Om die reden zijn we overeengekomen om ongeveer de 
normale huurprijs aan te houden, met enige compensatie voor het grotere aantal mensen dat er wordt gehuisvest. 
 
Met betrekking tot de vergunningverlening geldt dat de normale bouwregels van toepassing zijn en de brandweer altijd een 
toets doet voordat wij een pand betrekken. Bewoning is pas mogelijk als het pand voldoet aan de bouweisen en eisen voor 
(brand)veiligheid. Het pand zal ook gecontroleerd worden door een bouwkundig toezichthouder van de gemeente en een 
specialist van de Brandweer. Pas bij goedkeuring zal het pand in gebruik wordt genomen.  
 
Vraag 5 
Voor welke duur beoogt het college huisvesting van vluchtelingen op deze locatie? Heeft de gemeente hiervoor een 
huurovereenkomst met de eigenaar gesloten?  
 
Antwoord 
Wat betreft de duur van de bewoning is een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande op of rond 1 
december aanstaande. Daarbij de optie tot verlenging omdat niemand op dit moment kan aangeven hoe de oorlog in 
Oekraïne zich verder ontwikkelt.  
 
 
Vraag 6 
Gaat het hier alleen om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, of ook om andere vluchtelingen? En betreft het een vaste 
groep, of is sprake van een doorstroomlocatie?  
 
Antwoord 
Op deze locatie zullen alleen Oekraïense vluchtelingen gehuisvest worden en geen asielzoekers of statushouders uit andere 
landen. Marktstraat 66 wordt geen doorlooplocatie. Mocht er door omstandigheden appartementen vrijkomen, dan worden, 
voor zover dat nodig is, andere Oekraïense vluchtelingen geplaatst.  
 


