
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: Hugo Bellaart, VVD 

Datum indiening: 30 april 2020 

Datum antwoord:  

Onderwerp: ‘Ontbossing’ Randweg Bussum 

 

Inleiding 
Vorig jaar heeft 50Plus een aantal vragen gesteld over berichten dat bewoners aan de Randweg van Bussum naar eigen 
inzicht en goeddunken begroeiing op gemeentegronden weghalen. Het gaat om begroeiing die bebouwing scheidt van de 
natuur waarmee het zgn. ‘illusielandschap’ in stand wordt gehouden: de bebouwing is dan vanuit de natuur niet (goed) 
zichtbaar. Over dat ‘illusielandschap’ is in het recente verleden zeer uitvoering gedebatteerd in onze gemeenteraad, alsmede 
die van Hilversum en Laren, in het kader van de ontwikkeling van Crailo. 
 
Door de verwijdering, die zich al sinds 2013 zou voordoen, is de bebouwing van de Randweg nu nadrukkelijk in beeld, met de 
daarmee gepaard gaande lichtvervuiling voor de natuur. Wandelaars uit de buurt die ongelukkig waren met de ‘ontbossing’ 
hebben contact gezocht met de bewoners over de gang van zaken. Dat heeft niet tot resultaat geleid.  
 
Uit de beantwoording van de vragen van 50Plus is gebleken dat de gemeente n.a.v. de meldingen over de ‘ontbossing’ tot 
afspraken is gekomen met de betreffende bewoners over het beheer van het onderhavige groen. Dat wekt verwondering bij 
de ‘wandelaars’. De gemeente overweegt het zelfbeheer ook verder uit te breiden.  
 
Vraag 1 
Klopt het bovengeschetste beeld? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Wat zijn in zijn algemeenheid de regels over naar eigen inzicht en goeddunken ingrijpen in de begroeiing op gemeentelijke 
gronden? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Is het college bekend met de mening van het GNR over de gang van zaken op gemeentelijke grond met gevolgen voor GNR 
gebieden?  
Zo niet, is het college bereid navraag te doen en die mening van het GNR hier in alle openheid met de raad te delen? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 4 
a) Begrijpt het college de verwondering bij omwonenden/wandelaars over de gang van zaken? 
b) Is het college gelukkig met het contrast aan deze Randweg van een deel dat goed begroeid is en voor de afscheiding 

zorgt, en een deel dat kaal is met de bebouwing vol in het zicht vanuit de natuur?  
 
Antwoord 
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Vraag 5 
De Visie Buitenruimte beoogt meer samenwerking met de samenleving waarbij inwoners ruimte wordt geboden voor eigen 
initiatief, bijvoorbeeld t.a.v. het beheer van openbaar groen in de directe leefomgeving, binnen de kaders. 
a) Bij beheer van groen in de directe leefomgeving van inwoners kan gedacht worden aan het snippergroen dat de 

gemeente rijk is. Is het college van mening dat groengebieden als deze, met een duidelijke functie in een groter verband 
en met een belang dat uitstijgt boven dat van de direct omwonenden, zich ook leent voor eigen initiatief? 

b) Is het college van mening dat met de ‘kaalslag’ binnen de kaders is (c.q. wordt) gehandeld, gelet op de ambities en het 
beleid van de provincie Noord-Holland m.b.t. het illusielandschap? 

 
Antwoord 
 
 
Vraag 6 
In de beantwoording is een tijdslijn gegeven m.b.t. herstel van de begroeiing door nieuwe aanplant (in de plaatst van de 
Hulst). Wanneer is die aanplant te verwachten? 
Wanneer verwacht de gemeente dat de begroeiing en het ‘illusielandschap’ is hersteld? 
 
Antwoord 
 


