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Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden in het 
stadhuis in Naarden op woensdag 22 november 2017 

 

 
Aanwezig: A.H.J.J. Luijten, mevrouw M.H.J. Potjer-Scholten, R.B.F. Niehe, J. Duyts, 

M.J.R. Marshall, H.M. Bellaart (VVD), M. Balzar, M.T. Fambach, J.G.L. de Haan, N.D.J. 
Kooij, S.G. Bruins (D66), A. Mastenbroek, mevrouw N.J.C. van Tilburg, J.A.I. de Lange, 
H.J. de Hollander, C. van Diest (CDA), F.A.M. Winnubst, L.Hj. Voskuil, K.P.J. Wiss 
(PvdA), J.P. Portengen, mevrouw H.B. Boudewijnse, F. Vos (GroenLinks), mevrouw 
M.C.G. Munneke-Smeets (HvBNM), A. van der Schaaf (50PLUS), R.M.M. Sweijen, J.J.M. 
van Wees (GGM), J.J. Kruijt, A.E.P. Vlaanderen, J.A. Kwekkeboom (GDP) 

 
Afwezig: Mevrouw R. Bekkema (PvdA) en de heer A.F. Haije (50PLUS) 
 
Voorzitter: De heer H.M.W. ter Heegde 
 
Wethouders: Mevrouw M.A.H. van Meerten-Kok, mevrouw M. Sanderse, de heer H. Boland en de 

heer G. Struik  

 
Afwezig college: De heer J. Franx 
 
Griffier:  Mevrouw M.G. Knibbe 
 
Verslag:  Mevrouw K. Daalhuizen 

 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en verwelkomt de aanwezigen. Er is bericht van 
verhindering ontvangen van mevrouw Bekkema (PvdA) en de heer Haije (50PLUS). Twee van de bodes 
zijn die avond voor het laatst. Ze worden bedankt voor de goede zorgen tijdens de vergaderingen de 
afgelopen jaren.   
 
Er volgt applaus en er worden bloemen overhandigd. 
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) verzoekt om agendapunt 6c, Vaststellen gewijzigd 
bestemmingsplan ‘Het Spiegel - Graaf Florislaan 2’ ten behoeve van de Emmaschool, in de 
meningsvormende raad te agenderen. Er is hier vooraf een mail over gestuurd naar alle fracties met een 
amendement.   
De heer Marshall zegt dat de VVD geen reden ziet om het onderwerp meningsvormend te behandelen 
omdat de vragen die zijn gesteld al beantwoord zijn.  
CDA en D66 sluiten zich hier bij aan.   
Ook GGM wil het onderwerp niet meningsvormend agenderen.  
PvdA, GDP, GroenLinks en 50PLUS willen het voorstel wel meningsvormend behandelen.   
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) zegt dat de reden voor het verzoek is om te bespreken of het 
wenselijk is dat er weer vertraging optreedt.  
De voorzitter concludeert dat de meerderheid van de raad niet instemt met het meningsvormend 
agenderen van het onderwerp.   
Mevrouw Potjer-Scholten (VVD) verzoekt om de besluitvorming over agendapunt 6f, Vaststellen bijlage 
verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs, een maand uit te stellen. Er zal binnenkort 
een raadsmededeling verstrekt worden naar aanleiding van de Sport- en beweegvisie en het 
zwemonderwijs. De fractie wil dit graag integraal behandelen.  
Het college heeft hier geen bezwaar tegen, dus de raad stemt hiermee in.  
De heer Balzar vertelt dat D66 vragen heeft ingediend over punt 6d, Zienswijze op de conceptbegroting 
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2018 van Stichting Goois Natuurreservaat, en zou deze graag willen behandelen in het vragenhalfuur, 
zodat er daarna besluitvorming over kan plaatsvinden.  
De voorzitter zegt dat de vragen voor het vragenhalfuur de maandag voor de vergadering ingediend 
hadden moeten zijn. De enige mogelijkheid is om het onderwerp te agenderen voor de 
meningsvormende raad.   
De heer Voskuil (PvdA) geeft aan dat het verzoek hiertoe wel erg laat is binnengekomen. Wellicht kan de 
besluitvorming hierover ook uitgesteld worden, zodat de fractie zich hier nog in kan verdiepen.   
Wethouder Van Meerten zou de besluitvorming niet willen uitstellen, omdat de zienswijze op de 
begroting de volgende dag in de bestuursvergadering aan de orde zal komen en in december ter 
besluitvorming voor zal liggen.   
De heer Kooij (D66) licht toe dat het de bedoeling is van de fractie om de raad de toelichting te laten 
horen van de wethouder op de situatie bij de GNR en niet om de besluitvorming te vertragen.   
De voorzitter ziet dat de raad instemt met een korte bespreking van het onderwerp in de 
meningsvormende raad en agendeert het onderwerp als agendapunt 3d.  
Hierop wordt de agenda gewijzigd vastgesteld.  
 
1a. Installatie raadslid CDA 
De voorzitter geeft aan dat de heer Balzar, de heer Portengen en mevrouw Munneke-Smeets zijn 
gevraagd om de commissie voor het onderzoek naar de geloofsbrieven te vormen.  

 
De heer Balzar vertelt in zijn rol als voorzitter van de commissie dat de commissie de geloofsbrieven van 
de heer Van Diest heeft onderzocht en hij voldoet aan de eisen die de wet aan hem stelt om als raadslid 
beëdigd te worden. Er wordt derhalve geadviseerd om de heer Van Diest toe te laten tot de raad van 
Gooise Meren.  Aldus wordt besloten. 
 
De voorzitter vraagt de heer Van Diest om naar voren te komen om beëdigd te worden als raadslid van 
de fractie van het CDA en leest de eed voor: 
Ik zweer dat ik om als lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam of 

welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen 

of te laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik 

zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid 

van de raad naar eer en geweten zal vervullen.  
 
De heer Van Diest (CDA): Zo waarlijk helpe mij God almachtig! 
 
De voorzitter feliciteert de heer Van Diest met zijn beëdiging.  
 
Er volgt applaus en er worden bloemen overhandigd.  
 
1b. Beëdiging fractiemedewerker D66 
De voorzitter vraagt mevrouw Sweerts om naar voren te komen om beëdigd te worden als 
fractiemedewerker van D66 en leest de belofte voor: 

Ik verklaar dat ik om als fractiemedewerker benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke 

naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om 

iets in deze functie te doen of te laten, rechtstreeks nog middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal 

nakomen en dat ik mijn plichten als fractiemedewerker naar eer en geweten zal vervullen.  
 
Mevrouw Sweerts (D66): Dat verklaar en beloof ik! 
 
De voorzitter feliciteert mevrouw Sweerts met haar beëdiging.  
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Er volgt applaus en er wordt kort geschorst om te feliciteren.  
 
2. Vragenhalfuur 
De heer Marshall (VVD) heeft de volgende vragen over de verkeerssituatie op de Top Naefflaan in relatie 
tot de veiligheid:  

1. Is de wethouder bekend met de problematiek in de dwarsstraatjes van de Top Naefflaan? 
2. Welke acties zijn er tot op heden genomen om deze problematiek aan te pakken?  
3. Is de wethouder voornemens verdere actie te ondernemen om de veiligheid ter plaatse alsnog 

verder te verbeteren?   
4. Zo ja, welke maatregelen heeft de wethouder ter zake in gedachten?   

 
Wethouder Sanderse antwoordt dat het college bekend is met de niet wenselijke situatie in de 
dwarsstraatjes van de Top Naefflaan. Het is echter niet eenvoudig om tot een werkbare oplossing te 
komen. Er moet een afweging gemaakt worden tussen het inzoomen op een bepaald deel van de 
problematiek, zoals het snoeien of het weghalen van de coniferenhaag, en dat is maatwerk, of het 
grotere geheel in samenhang met andere plannen, zoals de rioleringswerkzaamheden, in een keer 
aanpakken. Hierover is de gemeente al langer met de bewoners in gesprek, omdat het helder is dat er 
maatregelen genomen moeten worden.   
 
De heer Marshall (VVD) vraagt op welke termijn er dus een oplossing verwacht kan worden.  
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat dit afhangt van de oplossingsrichting die samen met de bewoners 
gekozen wordt.  
 
3. Meningsvormende raad  
3a. Kaderplan verkeer centrum Bussum (512361) 
De voorzitter vertelt dat gezien de grote onderwerpen die op de agenda staan de agendacommissie 
besproken heeft om te gaan werken met spreektijden. De vraag is of de raad hiermee in kan stemmen.  
De heer Kruijt (GDP) kan hier voor die avond mee instemmen. Het staat echter niet in het reglement van 
orde, dus hier zou een andere keer verder over gesproken moeten worden.   
De voorzitter geeft aan dat dit in het presidium zal gebeuren. De mogelijkheid is er overigens altijd om 
per vergadering te besluiten over spreektijden. Het voorstel van de agendacommissie over dit onderwerp 
is om eerst de amendementen en moties toe te laten lichten en daarna elke fractie drie minuten het 
woord te geven in de eerste termijn.   
De heer Voskuil (PvdA) vindt het niet wenselijk om de amendementen en moties los te behandelen en 
wil deze betrekken bij de eerste termijn, zodat het een samenhangend geheel is.   
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) sluit zich aan bij de PvdA. Op deze manier krijg je drie termijnen. 
Het zou beter zijn om de toelichting op de amendementen en moties ook in de spreektijd van drie 
minuten te geven.  
De voorzitter concludeert dat de meerderheid van de raad hiermee instemt, met dien verstande dat de 
PvdA het niet eens is met deze werkwijze en gaat over naar de eerste fractie.   
 
De heer Kruijt (GDP) vindt dat er heldere keuzes gemaakt worden. Inwoners en ondernemers zijn hier 
ook redelijk goed bij betrokken. Jammer is wel dat het burgerpanel niet geconsulteerd is en dat een 
aantal zaken niet integraal bij het plan betrokken is. De fractie zou het voorstel op een aantal punten 
willen aanpassen. Ten eerste zou er een afslagverbod ingesteld moeten worden voor gemotoriseerd 
verkeer richting de Vlietlaan, en de Brinklaan zou op gezette tijden afgesloten moeten worden voor 
verkeer. GDP sluit zich aan bij de amendementen die de PvdA hierover zal indienen. De fractie dient zelf 
een motie in waarin wordt opgeroepen om een onderzoek te doen naar of het instellen van 
tweerichtingsverkeer op de Veldweg mogelijk is en als dit haalbaar blijkt een proef hiermee te doen, 
zodat de ervaringen kunnen worden meegenomen in de plannen rondom het pand De Vonk.   
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Motie 
Onderwerp: Tweerichtingsverkeer Veldweg 

Indiener: Jelmer Kruijt (GDP), Arno Haije (50PLUS) 
 

VERZOEKT HET COLLEGE: 
 

1. Nader te onderzoeken of het instellen van tweerichtingsverkeer op de Veldweg (tussen 
Brinklaan en parkeerterrein) technisch mogelijk is en de gevolgen daarvan voor de verkeersdruk 
elders te beoordelen;  

2. Direct omwonenden en ondernemers voor wie de aanpassing gevolgen kan hebben bij dit 
nadere onderzoek in voldoende mate te betrekken;  

3. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek al dan niet in de vorm van een proef 
tweerichtingsverkeer in te stellen op de Veldweg en de eerste bevindingen daarvan mee te 
wegen bij het komen tot een voorstel voor de verkeerscirculatie en inrichting van de openbare 
ruimte rondom het pand De Vonk; 

4. De raad te informeren over de uitkomst van dit nadere onderzoek en de keuze om wel of niet op 
korte termijn tot een aanpassing c.q. proef over te gaan. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting 

Overwegende dat: 
1. Het college er om moverende redenen voor kiest om de kaders voor de verkeerscirculatie en 

inrichting van de openbare ruimte rondom het pand De Vonk niet te betrekken in de thans 
voorliggende besluitvorming over het kaderplan verkeer centrum Bussum; 

2. Er in het kaderplan wordt gesteld dat kruispunten in de nabijheid van spoorwegovergangen een 
groot veiligheidsrisico vormen, waaronder de overgang Meerweg-Vlietlaan-Veldweg; 

3. Dit kruispunt - naast andere maatregelen - met een relatief eenvoudige ingreep snel ontlast zou 
kunnen worden door het instellen van tweerichtingsverkeer op de Veldweg tussen de Brinklaan 
en het parkeerterrein, een mogelijkheid die ook in het kaderplan zelf wordt genoemd; 

4. Deze verandering - al dan niet in de vorm van een proef - vooruitlopend op behandeling van 
gebouw De Vonk en directe omgeving op korte termijn uitgevoerd zou kunnen worden, 
teneinde de verkeersveiligheid in de tussenliggende periode te verbeteren (quickwin) en met als 
bijkomend voordeel dat de eerste ervaringen betrokken kunnen worden bij de concrete 
planvorming voor dit gebied; 

5. Het voor de bereikbaarheid van het winkelhart bovendien een voordeel is als het parkeerterrein 
op de Veldweg gemakkelijker bereikbaar is. 

*** 
 
De heer Wiss (PvdA) sluit zich aan bij de complimenten van het GDP over het feit dat het een duidelijk en 
helder plan is. Er is echter een aantal punten waar de fractie zich niet kan vinden in de gekozen 
oplossingen. Op de Vlietlaan zou niet eenrichtingsverkeer ingesteld moeten worden, omdat de 
bereikbaarheid van het centrum daarmee wordt beperkt. Bijna alle ondernemers zijn het hier ook over 
eens en zij dienen hier ook een stem in te hebben. De fractie dient hiertoe een amendement in. 
 
Amendement  
Onderwerp: Bereikbaar én veilig 
Indiener: Charles Wiss, PvdA 
 
Bestaande tekst: 
1.1.d) Kruispunt Vlietlaan: optimale veiligheid (gedeeltelijk eenrichtingsverkeer instellen) 
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Nieuwe tekst: 
1.1.d) Kruispunt Vlietlaan: Het instellen van een afslagverbod voor motorvoertuigen vanaf de 
spoorwegovergang. 
 
Toelichting

 

Overwegende dat: 
1. De Vlietlaan een belangrijke schakel vormt in de bereikbaarheid van het centrum van Bussum. 
2. De Vlietlaan tevens een belangrijke winkelstraat is. 
3. Het raadsvoorstel uitgaat van gedeeltelijk éénrichtingverkeer in noordelijke richting met het motief 
veiligheid boven bereikbaarheid. 
4. Veiligheid én bereikbaarheid wel degelijk samen kunnen gaan. 
5. Een afslagverbod vanaf de spoorweg in de stukken wordt afgewezen wegens het niet kunnen 
handhaven en het niet mogelijk zijn van fysieke maatregelen.  
6. Een afslagverbod als onder punt 5 bedoeld veilig gecreëerd kan worden door de juiste inrichting en 
bebording te kiezen (zie bijvoorbeeld foto onder). 
7. De effecten op de overige straten in de afwegingen beperkt en niet overtuigend zijn. Door 
eenrichtingsverkeer op de Vlietlaan in te stellen is de routing uit noordelijke richting via de Lambertus 
Hortensiuslaan, Comeniuslaan, station en Vlietlaan niet meer mogelijk. Dit leidt tot nog langere files voor 
het stoplicht kruising Brinklaan-Brediusweg en mogelijk tot Bussum-mijdende keuzes. 
8. Geen rekening wordt gehouden met de aanstaande spoorwegversmalling. 

*** 
 
De heer Wiss (PvdA) vervolgt dat de centrumfunctie sterk verbeterd zou worden door het op gezette 
tijden afsluiten van de Brinklaan in combinatie met het toegankelijk maken van de parkeerplaats op het 
Koningin Wilhelminaplein. Dit vergt onderzoek en hiertoe roept de fractie via een motie op.  
 
Motie 
Onderwerp: Centrumplein Brinklaan 
Indiener: Partij van de Arbeid, Charles Wiss 
 

roept het college op: 
1. onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de Brinklaan, tussen Olmenlaan en Veerstraat, op 

gezette tijden af te sluiten voor motorvoertuigen, met dien verstande dat: 
a. de afsluiting flexibel is door gebruik te maken van beweegbare palen in het wegdek; 
b. bevoorrading van de winkels en horecagelegenheden via de Brinklaan kan plaatsvinden 

buiten de tijden van afsluiting;  
c. er een nieuwe inrit wordt gemaakt van de Brinklaan naar het Wilhelminaplantsoen 

zodat motorvoertuigen, zeker wanneer de Brinklaan is afgesloten voor doorgaand 
verkeer, eenvoudig de parkeerplaats van het Wilhelminaplantsoen kunnen bereiken; 

2. de bewoners, ondernemers en andere stakeholders te betrekken bij dit onderzoek; 
3. de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad voor te leggen zodat een weloverwogen besluit 

kan worden genomen over de wenselijkheid van verdere uitwerking van deze aanpassing; 
 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Toelichting 

Overwegende 

1. dat de Brinklaan, tussen Olmenlaan en Herenstraat het winkelhart van 
Bussum doorkruist; 

2. dat het doorgaande verkeer via de Brinklaan een risico vormt voor 
voetgangers die van dit gebied gebruik willen maken; 
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3. dat door de afwezigheid van parkeerplaatsen de Brinklaan alleen dienst doet 
als transitroute; 

4. dat mede vanwege de doorkruising geen gevoel van verbinding bestaat tussen 
het centrumgebied enerzijds en het 
Wilhelminaplantsoen/Havenstraat/Kerkstraat gebied anderzijds; 

voorts overwegende 

5. dat een veilig en rustig voetgangersgebied bijdraagt aan een bruisend en vitaal 
winkelhart; 

6. dat de Brinklaan op gezette tijden wel open moet worden gesteld voor 
motorvoertuigen ten behoeve van de bevoorrading van de winkels en horeca 
in dit gebied; 

7. dat het niet ongebruikelijk is de bereikbaarheid voor de bevoorrading te 
beperken tot bepaalde delen van de dag waarop de overlast voor het 
winkelende publiek zo klein mogelijk is; 

8. dat het instellen van bevoorradingstijden tot 11.oo uur ‘s ochtends, betekent 
dat de afsluiting vanaf 11.oo uur plaats kan vinden; 

tevens overwegende 

9. dat de ondernemers in dit gebied gebaat zijn bij een goede bereikbaarheid; 
10. dat de Brinklaan wegens het ontbreken van parkeerplaatsen daar geen rol in 

vervult; 
11. dat het bereiken van de parkeerplaats op het Wilhelminaplantsoen een 

onlogische omweg via de Landstraat vraagt; 
12. dat een toegang tot de parkeerplaats op het Wilhelminaplantsoen door een 

verbinding te maken tussen de parkeerplaats en de Brinklaan, bestuurders in 
staat stelt via een eenvoudige en logische route de parkeerplaats die het 
dichtst tegen het centrum aan ligt, te bereiken;  

13. dat de combinatie van een afsluiting van de Brinklaan en een betere 
bereikbaarheid van het Wilhelminaplantsoen daadwerkelijk bijdraagt aan 
zowel een veilig, aaneengesloten en aangenaam verblijfsgebied in het 
centrum, als een betere bereikbaarheid van de ondernemers in dit gebied; 

*** 
 
Tot slot geeft de heer Wiss (PvdA) aan dat er via een motie wordt opgeroepen om onderzoek te doen 
naar de meerwaarde van het inrichten van de Krijnenweg, tussen de Herenweg en de Brinklaan, als 
eenrichtingsstraat. Het is de bedoeling dat de Krijnenweg wordt gebruikt als afvloeiing van het verkeer 
dat in zuidelijke richting gaat. Gezien de vele moties en amendementen die ook door andere fracties 
worden ingediend met vragen om nader onderzoek, zou het goed zijn als het voorstel wordt 
teruggenomen, zodat het college hier opnieuw naar kan kijken. De PvdA kan het amendement van GDP 
over de Veldweg steunen.  
 
 
Motie 
Onderwerp: Krijnen uitweg 
Indiener: Partij van de Arbeid, Charles Wiss 
 

roept het college op: 
1. onderzoek te doen naar de meerwaarde van het inrichten van de Krijnenweg tussen Herenstraat 

en Brinklaan als eenrichtingsverkeerstraat, van de Herenstraat richting Brinklaan, om zo het 
smalste deel van de Herenstraat, tussen Krijnenweg en de rotonde Brinklaan, te ontlasten 

2. de bewoners, ondernemers en andere stakeholders te betrekken bij dit onderzoek; 
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3. de uitkomsten van dit onderzoek aan de raad voor te leggen zodat een weloverwogen besluit 
kan worden genomen over de wenselijkheid van verdere uitwerking van deze aanpassing; 

 
en gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Toelichting 

Overwegende  

1. dat het voornemen bestaat in de Kadernota Verkeer Centrum Bussum om de 
Herenstraat tussen de Kloosterweg en de Brinklaan in te richten als fietsstraat; 

2. dat de Herenstraat tussen de Krijnenweg en de Brinklaan eigenlijk te smal is 
om gemengd verkeer van motorvoertuigen en fietsers veilig doorgang te 
verschaffen; 

3. dat dit deel van de Herenstraat een belangrijke verbindingsroute is tussen het 
gebied ten westen van de spoorlijn en het centrum, respectievelijk Bussum-
Zuid en Hilversum; 

4. dat de drukte op de Herenstraat in combinatie met de smalle weg tot 
onveilige en dus onwenselijke situaties leidt; 

5. dat het mogelijk verlichting geeft van de verkeersdruk op dit deel, wanneer 
het verkeer richting Bussum-Zuid/Hilversum de rotonde kan mijden door via 
de Krijnenweg naar de Brinklaan te rijden; 

*** 
 
De heer Marshall (VVD) zegt dat het plan dat nu voorligt weinig afwijkt van het plan dat een jaar eerder 
voorlag. Dit betekent niet dat de besluitvorming uitgesteld moet worden. De raad moet nu 
verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken. Het is wel jammer dat er niet gekeken is naar nieuwe 
ontwikkelingen zoals slimmere bewegwijzering en fietsparkeren, om ervoor te zorgen dat er tot een 
verkeerscirculatie wordt gekomen die toekomstbestendig is. De VVD had graag een meer integrale 
aanpak gezien, maar dit zal terugkomen bij het bespreken van het gemeentelijk Verkeers- en 
vervoersplan. Er is veel kritiek geweest van omwonenden als het gaat om de Vlietlaan. Voor de VVD 
staan veiligheid en bereikbaarheid voorop en daarom wordt er samen met CDA, D66 en 50PLUS een 
amendement ingediend dat straks door het CDA toegelicht zal worden. Het is goed dat de Herenstraat 
een fietsstraat gaat worden en het zou goed zijn als dit ook terug zou komen in de uitvoeringsplannen 
voor andere straten in Bussum.  
 
De heer Sweijen (GGM) denkt dat het plan een goede uitwerking is van de uitgangspunten die door de 
raad zijn vastgesteld. De fractie heeft wel het gevoel dat de problemen van de toekomst hiermee niet 
worden aangepakt. Pas als er een stedenbouwkundig plan is voor Bussum zal helder worden waar 
bepaalde functies komen en kunnen op basis daarvan keuzes worden gemaakt. Er zijn namelijk nog 
verschillende projecten die impact zullen hebben op de verkeerscirculatie. Er is door het college 
aangekondigd dat de gebiedsvisie opnieuw bekeken zal worden, dus zal er op dit moment geen motie 
over het opstellen van een stedenbouwkundig plan worden ingediend. De fractie is blij met de keuze die 
gemaakt is voor de veiligheid en is dus blij met het voorstel tot eenrichtingsverkeer op het noordelijke 
deel van de Vlietlaan. Ondernemers vinden het vervelend dat de bereikbaarheid daardoor minder is, 
maar de raad heeft een eigen verantwoordelijkheid en dat is zorg dragen voor een veilige gemeenschap.   
 
De heer Kwekkeboom (GDP) ziet niet dat de veiligheid wordt bevorderd door eenrichtingsverkeer in te 
stellen op het noordelijke deel van de Vlietlaan en bij de spoorwegovergang van de Comeniuslaan koos 
Gewoon GooiseMeren ook niet voor veiligheid.  
 
De heer Sweijen (GGM) zegt dat Gewoon GooiseMeren ook daar voor veiligheid was, maar je een 
afweging maakt kijkend naar het grotere geheel. De fractie is verbaasd dat gezien het proces dat 
doorlopen is, fracties nu nog allerlei zaken onderzocht willen hebben. Dat had bij de behandeling van de 
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uitgangspunten moeten worden aangegeven. Gewoon GooiseMeren zal daarom niet instemmen met de 
amendementen en moties die zijn ingediend.  
 
De heer Bruins (D66) geeft aan dat het aanpassen van verkeersstromen altijd effect heeft op andere 
plaatsen. Dit plan is tot stand gekomen na ruime inspraak van inwoners en ondernemers, maar niet 
iedereen heeft dezelfde visie. Er is bij elk te realiseren onderdeel nog de mogelijkheid tot aanpassingen 
zonder de samenhang uit het oog te verliezen, omdat voor elk te realiseren onderdeel in overleg met 
omwonenden en andere belanghebbenden nog een definitief ontwerp wordt gemaakt. De aanpassing 
van de Vlietlaan zal op korte termijn ontwikkeld worden en daarom heeft D66 hier een andere afweging 
gemaakt en dient het straks mede een amendement hierover in. Wat de andere amendementen en 
moties betreft, wordt de reactie van de wethouder afgewacht. Het kaderplan zal door de fractie 
gesteund worden, maar elk deelplan zal aan een kritische blik onderworpen worden.  
 
De heer De Lange (CDA) zegt dat in Bussum een fijnmazig wegennet ligt dat aangepast moet worden 
aan de huidige inrichtingseisen. Er ligt nu een goed onderbouwd plan voor met oplossingen voor 
verschillende verkeersproblemen waarbij geluisterd is naar de inwoners. Op enkele plaatsen, zoals de 
Herenstraat en de Kerkstraat, zijn optimale oplossingen moeilijk en daarom moeten er keuzes gemaakt 
worden. Het CDA kan zich in dezen vinden in de keuzes van het college. Over één oplossing heeft het 
CDA bedenkingen en dat is de afsluiting van de Vlietlaan bij de Generaal de la Reijlaan. Daarom wordt er 
samen met VVD, 50PLUS en D66 een amendement ingediend.  
 
Amendement  
Onderwerp: Kruispunt Vlietlaan optimaal veilig 
Indiener: Jos de Lange (CDA), Mark Marshall (VVD), Andreas van der Schaaf (50PLUS), Saban Bruins 
(D66) 
 
Bestaande tekst: 

1. Beslispunten 
1. Het Kaderplan Verkeer voor het centrum van Bussum vast te stellen inclusief de gemaakte 

keuzes door het college ten aanzien van de kruispunten:  
 
d. Kruispunt Vlietlaan: optimaal veilig (gedeeltelijk eenrichtingverkeer instellen). 

 
Nieuwe tekst: 
(nieuwe tekst voor d) 
 
d. Kruispunt Vlietlaan: optimaal veilig, uit het Kaderplan Verkeer voor het centrum van Bussum wordt 
gehaald.  
 
De raad het college opdracht geeft om een nieuw inrichtingsplan te maken voor het kruispunt Vlietlaan 
en Generaal de la Reijlaan waarbij op de Vlietlaan tweerichtingsverkeer mogelijk blijft. 
 
Bij het ontwerpen van de inrichting van de openbare ruimte van de Vlietlaan het definitieve ontwerp van 
de kruising Vlietlaan-Generaal de la Reijlaan wordt uitgevoerd. 
 
Toelichting

 

Overwegende dat: 
1) Een onderzoek , drie rijstroken op de spoorwegovergang Lindelaan-Generaal de la Reijlaan te 

doen. 
2) ProRail actief benaderen om medewerking te verlenen aan de oplossingsmogelijkheid voor de 

aanleg van één strook rechts afslaand verkeer richting de Vlietlaan mogelijk te maken. 
3) In het onderzoek voor het verbeteren van de verkeersveiligheid nabij de overwegen aanspraak 

op extra middelen kan worden gedaan uit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO).  
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4) Hierna kan een start worden gemaakt met het vernieuwen van de riolering op de Vlietlaan. Met 
daarbij het participatieproces herinrichting Vlietlaan met inrichting kruising Vlietlaan, Generaal 
de la Reijlaan en Stationsweg. 

*** 
 
De heer Portengen geeft aan dat wat GroenLinks betreft veiligheid boven bereikbaarheid gaat en omdat 
het kaderplan hier ook van uitgaat, wordt deze gesteund. Op de Herenstraat is het onderlinge 
snelheidsverschil tussen voetgangers en autoverkeer heel groot. Er is geopperd om hier een 15km-zone 
van te maken. Het zou goed zijn als het college de situatie daar zal monitoren om eventueel maatregelen 
te nemen.  
 
De heer Van der Schaaf (50PLUS) sluit zich aan bij het amendement van het GDP over de Veldweg en bij 
het amendement van het CDA over de Vlietlaan. 50PLUS dient zelf ook een amendement in over de 
Vlietlaan. De amendementen overlappen wellicht, maar het eigen amendement wordt voorlopig nog 
aangehouden. Het is belangrijk dat de Vlietlaan niet eenrichtingsverkeer wordt.  
 
Amendement  
Onderwerp: Vlietlaan geen eenrichtingsverkeer 
Indiener: 50PLUS, Andreas van der Schaaf 
 
Bestaande tekst: 
A. Raadsbesluit 
1 d. Kruispunt Vlietlaan: optimale veiligheid (gedeeltelijk eenrichtingsverkeer instellen). 
 
B. Kaderplan Verkeer centrum Bussum, paragraaf 3.8 Buiten de Ring: Vlietlaan en kruispunt met de 
Generaal de la Reijlaan: 
 
Pag. 27, tweede kolom: Tekstgedeeltes Oplossing voor de overweg, varianten 1 en 2  
 
Nieuwe tekst: 
A. Raadsbesluit 
1 d. De Vlietlaan blijft tweerichtingsverkeer. 
 
B. De hiernaast onder bestaande tekst genoemde twee alinea’s tekstgedeelten komen geheel te 
vervallen en worden vervangen door de volgende tekst: 
 
“Oplossing voor de overweg. 
Het college gaat mogelijkheden onderzoeken om veilig rechtsafslaand verkeer mogelijk te maken, 
waarbij ook gekeken wordt of, om hiervoor zo nodig plaats te maken, het hoekpandje (Plankeniers 
ticketkiosk) op de kruising kan verdwijnen. Het college zal ook nader onderzoeken hoe een eventueel 
rechtsafslaan-verbod voor vrachtwagens én personenauto’s effectief gerealiseerd kan worden, zoals 
bijvoorbeeld met cameracontrole, doorgetrokken lijnen, etc.“ 
 
Toelichting

 

Overwegende dat: 
1. eenrichtingsverkeer op de Vlietlaan-noord omrijden tot gevolg heeft en de toegankelijkheid van 

het centrum vanaf het station en de Generaal de la Reijlaan onwenselijk beperkt; 
2. bij eenrichtingsverkeer volgens het collegevoorstel alle verkeer vanaf het station naar het 

centrum via de Generaal de la Reijlaan of de Lindelaan zal moeten omrijden en dit extra 
verkeersdruk geeft op de spoorwegovergang, in de Lindelaan en op het al drukke kruispunt van 
de Generaal de la Reijlaan/Brinklaan met als gevolg extra file, luchtvervuiling en irritatie bij 
verkeersdeelnemers en omwonenden;  
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3. verkeer dat vanaf het station via de Lindelaan en spoorwegovergang Meerweg naar het centrum 
wil, twee keer het spoor zal moeten oversteken, met extra drukte op deze toch al volle 
spoorwegovergangen;  

4. verkeer naar het Spiegel vanaf het station of de Generaal de la Reijlaan bij gesloten bomen op 
spoorwegovergang Generaal de la Reijlaan niet meer ontlastend via spoorwegovergang 
Meerweg naar het Spiegel kan rijden;  

5. de inwoners van de Gen de la Reijlaan geen eenrichtingsverkeer op de Vlietlaan willen; 
6. bijna alle ondernemers op de Vlietlaan geen eenrichtingsverkeer willen; 
7. de ondernemersvereniging OVGM geen eenrichtingsverkeer wil op de Vlietlaan; 
8. de bewoners van de Lindelaan en van het Spiegel zich hierover niet hebben geuit, maar 

verondersteld mag worden dat ook zij met extra drukte als consequentie van de 
collegeoplossing niet gelukkig zullen zijn; 

9. andere oplossingen, zoals een uitvoegstrook op het spoor, een gekleurde fietsstrook, of een 
rechtsafverbod etc. niet althans onvoldoende zijn onderzocht en gepresenteerd; 

10. het probleem van het rechtsafslaande verkeer niet zodanig acuut is dat niet eerst alle 
alternatieven kunnen worden bestudeerd en besproken. *** 

 
De heer Van der Schaaf (50PLUS) vervolgt dat er ook een amendement wordt ingediend om een 
zebrapad of twee zebrapaden te plaatsen op de Brinklaan, zodat deze veilig overgestoken kan worden, 
en een amendement om te voorkomen dat er een middengeleider op de Landstraat wordt aangebracht. 
Tot slot geeft de fractie nog aan niet veel te zien in het concept ‘auto te gast’ en dat 15 km per uur op de 
Herenstraat wel heel langzaam is. Elektrische fietsen gaan zelfs soms harder.   
 
Amendement  
Onderwerp: Brinklaan (zebrapad) 
Indiener: 50PLUS, Andreas van der Schaaf 
 
Bestaande tekst: 
Kaderplan Verkeer centrum Bussum, paragraaf 4.2 Het profiel van de Brinklaan, pagina 35 
 
Nieuwe tekst: 
Toevoegen op pagina 35: 
Bij de oversteek van de Brinklaan ter hoogte van de Havenstraat en Nassaulaan komt er één 1 zebrapad 
of komen er twee zebrapaden, zodat voetgangers veilig kunnen oversteken van Nassaulaan naar 
Havenstraat en vice versa. 
 
Toelichting

 

Overwegende dat: 
- Overal in Bussum zebrapaden worden toegepast voor het oversteken van hoofdwegen; 
- Op dezelfde Brinklaan ook een zebrapad is ter hoogte van het Veerplein, dus waarom niet ook 

bij de Nassaulaan? 
- Bij deze oversteek eerst wel een zebrapad lag; 
- Zebrapaden wereldwijd bekend en geaccepteerd zijn; 
- Zebrapaden voorrang geven aan overstekende voetgangers; 
- Het voorrangsrecht op zebrapaden in de praktijk goed is geaccepteerd en goed wordt 

nageleefd; 
- Het risico dat fietsers over het zebrapad zullen rijden minder zwaar moet wegen dan de 

veiligheid van de voetgangers; 
*** 
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Amendement 
Onderwerp: Middengeleider 
Indiener: 50PLUS, Andreas van der Schaaf 
 
Bestaande tekst: 
Kaderplan Verkeer Centrum Bussum, pag. 13 paragraaf 3.2  
 
Landstraat: oversteken Oud Bussummerweg en Havenstraat 
 
[Betreft voorstel voor middengeleiders in de Landstraat ter verbetering van oversteekbaarheid] 
 
Nieuwe tekst: 
Deze paragraaf 3.2 laten vervallen. Volgende paragrafen doornummeren. 
 
Toelichting

 

Overwegende dat: 
- Op de Landstraat zijn dicht bij elkaar drie zebrapaden waarbij voetgangers met voorrang 

kunnen oversteken, terwijl de Landstraat geen brede weg is 
- Auto’s altijd keurig voorrang geven bij een zebrapad 
- Door het voorstel een aantal bomen onnodig zouden moeten verdwijnen 
- Door het voorstel het toch al beperkte aantal parkeerplaatsen zou vervallen 
- Door het voorstel het trottoir of fietspad waarschijnlijk smaller moet worden 
- Door het voorstel het fietspad waarschijnlijk niet meer terugliggend kan zijn, waardoor auto’s 

die de Landstraat willen oprijden het fietspad zullen gaan blokkeren 
- Dit voorstel geldverspilling is omdat het niet in verhouding tot de kosten bijdraagt aan een 

noodzakelijke grotere veiligheid. 
*** 

 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) zegt dat het kaderplan drie vragen oproept en de eerste is welk 
probleem er nu wordt opgelost. Het is soms wel druk in het centrum van Bussum, maar het kent geen 
echte problemen. Daarnaast is de vraag waarom er nu in de periode naar de verkiezingen toe een besluit 
over het verkeersplan moet worden genomen. Aangezien het plan al twee keer eerder is teruggestuurd, 
ziet de fractie het als een controversieel dossier en wil zij dat een volgend college hiermee verdergaat. 
Dan is er nog de vraag hoeveel steun het plan heeft. Er is geen draagvlak onder ondernemers en 
inwoners, maar toch wordt er doorgezet. Inhoudelijk gezien is het plan slecht onderbouwd en het is 
slecht uitgewerkt waardoor onveilige situaties juist toenemen. Brede overgangen bij de Generaal de la 
Reijlaan en de Meerweg worden minder intensief door het verkeer gebruikt, maar er zullen 12oo meer 
auto’s over de spoorweg bij de ondergeschikte overweg op de Herenstraat rijden. Daarna wil het college 
de Herenstraat als fietsstraat inrichten omdat het daar zo smal is, maar er worden wel meer auto’s over 
het spoor en dus deze fietsstraat ingeleid. De fractie kan ook niet begrijpen dat de Veerstraat als shared 
space area met voetgangers wordt ingericht, aangezien het de belangrijkste en veiligste fietsader door 
het centrum is. Het plan lijkt dus niet gemaakt te zijn door specialisten die Bussum kennen. De plannen 
zullen voor een verkeersinfarct zorgen bij de Generaal de la Reijlaan, wat gevolgen heeft voor het verkeer 
op de Brinklaan waardoor het fietsverkeer in de knel komt. Het plan mist ook samenhang met de 
gebiedsontwikkeling van het centrum.   
 
Wethouder Sanderse geeft aan dat het college nu wil investeren om problemen in de toekomst te 
voorkomen en om klaar te zijn voor de toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast was er een groot aantal 
klachten over bijvoorbeeld het oversteken van de Landstraat, dus is het goed als straks verdergegaan kan 
worden met de uitwerking van diverse plannen. Elk deelontwerp zal dus nog bij de raad terugkomen en 
daar kunnen eventueel nog aanvullende onderzoeken bij betrokken worden. Het college zal er wat de 
Herenstraat betreft alles aan doen om deze zo veilig mogelijk te maken. Wat de motie over het 
centrumplein Brinklaan betreft vindt het college het geen goed idee om de Brinklaan op gezette tijden af 
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te sluiten. Uit een aantal onderzoeken is namelijk al gebleken dat de verkeersdruk op omliggende straten 
dan te groot wordt. In het coalitieakkoord is al aangegeven dat de Brinklaan niet afgesloten zou moeten 
worden en dit is ook een uitdrukkelijke wens van ondernemers. De motie wordt dus niet aangeraden.  
 
De heer Wiss (PvdA) maakt duidelijk dat nieuw aan dit voorstel is dat het ook mogelijk wordt om links af 
te slaan richting het parkeerterrein. De hele Brinklaan is een doorgaande route, dus deze zou ten faveure 
van het centrum kunnen worden afgesloten.   
 
De heer Kruijt (GDP) vult aan dat het gaat om afsluiting op gezette tijden en de onderzoeken die gedaan 
zijn zich richten op een totale afsluiting van de Brinklaan.  
 
Wethouder Sanderse denkt dat een gedeeltelijke afsluiting dezelfde uitwerking zal hebben en daarom 
blijft het college bij zijn standpunt. Het college is ook geen voorstander van het amendement over het 
instellen van een afslagverbod op de Vlietlaan, omdat het kader dat de raad heeft meegegeven, is dat 
veiligheid het belangrijkst is en de door het college voorgestelde optie hier het meest aan voldoet.  
 
De heer Kruijt (GDP) is van mening dat het afslagverbod niet minder veilig is als het maar goed 
gehandhaafd wordt. Hier zijn allerlei moderne technieken voor, dus is het te gemakkelijk om nu te 
zeggen dat dit geen optie is omdat het minder veilig is.   
 
De heer Wiss (PvdA) vult aan dat het geen argument is dat er altijd mensen zullen zijn die zich niet aan de 
regels houden. Door dit voorstel wordt het kruispunt beter bereikbaar en veiliger.   
 
Wethouder Sanderse zegt dat de realiteit nu eenmaal is dat er mensen zullen zijn die zich niet houden 
aan een afslagverbod of dit proberen te omzeilen. Daarom wordt deze optie minder veilig geacht.  
 
De heer Wiss (PvdA) vraagt wat de betekenis dan überhaupt is van verkeersregelgeving.  
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat een weg op een dusdanige manier moet worden ingericht dat het 
gedrag van de mensen hoort bij regels die hier gelden. Het college zal bij de ontwikkeling van de plannen 
voor de Herenweg positief adviseren over de optie die in de motie over de Krijnenweg wordt voorgesteld. 
Het is wel een heel smalle straat, dus er moet goed gekeken worden naar de geluidsbelasting.  
 
De heer Marshall (VVD) denkt dat de motie met deze toezegging dus overbodig is.   
 
Wethouder Sanderse antwoordt dat dit een besluit van de raad is. Ook de motie over de Veldweg van 
het GDP kan omarmd worden als de raad hiertoe besluit. De kern van de amendementen van CDA en 
50PLUS is om de Vlietlaan niet eenrichtingsverkeer te maken en om een nieuw inrichtingsplan te maken 
voor het kruispunt. Het college ontraadt deze amendementen, omdat ook hier geldt dat de optie die 
voorgesteld wordt in het kaderplan het meest veilig is.  
 
De heer Bruins (D66) geeft aan dat het amendement van het CDA oproept tot een onderzoek en niet 
direct tot een andere invoering.  
 
Wethouder Sanderse zegt dat als de raad instemt met een van beide amendementen, er gekeken zal 
worden naar een geschikt alternatief voor de inrichting. Er zijn genoeg onderzoeksgegevens, maar er 
moet dan wel een nieuw ontwerp gemaakt worden.  
 
De heer De Lange (CDA) vertelt dat uit onderzoek is gebleken dat er een mogelijkheid is om het gehele 
kruispunt veilig te maken. Er zou nagedacht moeten worden over hoe de Stationsweg in verbinding 
gehouden kan worden met de Vlietlaan.   
 
De heer Wiss (PvdA) zegt dat hetgeen wordt voorgesteld in het amendement van de PvdA eenvoudiger 
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is. Het kruispunt hoeft dan niet geheel opnieuw heringericht te worden en dat zal dus ook minder kosten.   
 
Wethouder Sanderse bevestigt dat uit een quickscan is gebleken dat er zowel inhoudelijk, financieel als 
wat het tijdspad betreft bezwaren zijn. Daarom moet er dus gekeken worden welke opties er dan zijn om 
de situatie zo veilig mogelijk te maken.  
 
De heer Van der Schaaf (50PLUS) hoort graag nog of het mogelijk is om het hoekpand te verwijderen 
zodat er meer ruimte en zicht is.   
 
Wethouder Sanderse zegt dat dit meegenomen kan worden in de nadere bestudering van het ontwerp. 
Het college raadt het amendement over de middengeleider af. Er zijn veel klachten over het oversteken 
van de Landstraat en een middengeleider kan hier een snelle oplossing voor zijn. Ook het amendement 
over de zebrapaden wordt afgeraden. De Brinklaan is ingericht als een shared space area en als er een 
zebrapad ligt, dan zullen mensen minder opletten. Dat maakt de situatie dus niet veiliger.   
 
Mevrouw Munneke-Smeets zegt dat Hart voor BNM vindt dat het centrum van Bussum een volledig plan 
verdient. De openbare ruimte, vooral bij de Albert Heijn en de HEMA, moet worden heringericht. Er ligt 
een goed plan van een architect waarmee de uitstraling van het centrum sterk verbetert. De Veerstraat 
evenals de Vlietlaan vragen dus om een herinrichting. Daarnaast ontbreekt in het plan het beter inrichten 
van de openbare ruimte voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Het belangrijkste dat uit alle 
onderzoeken naar voren is gekomen, is dat fietsers meer veiligheid willen. Het is dus goed dat de 
Herenstraat een fietsstraat wordt, ook al zal hier straks meer verkeer doorheen worden geleid, en de 
Veerstraat moet een fietsstraat blijven. De Vlietlaan zou tweerichtingsverkeer moeten blijven, maar dan 
moet er wel een fietspad komen. Dit zijn zaken die nu moeten worden aangepakt. Wat Hart voor BNM 
betreft is het geen goed plan. Het heeft geen draagvlak en er worden alleen problemen mee gecreëerd. 
Alle amendementen en moties zullen dan ook niet gesteund worden.   
 
De heer Marshall (VVD) begrijpt dat Hart voor BNM het plan controversieel wil verklaren, maar 
tegelijkertijd vindt dat er zaken moeten worden aangepakt.   
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) geeft aan dat op basis van de gebiedsvisie zaken aangepakt 
kunnen worden en daar is het kaderplan niet voor nodig.  
 
De heer Wiss (PvdA) denkt echt dat het gedeeltelijk en op gezette tijden afsluiten van de Brinklaan de 
situatie in het centrum kan verbeteren. Er is een quickscan gehouden onder ondernemers en die zijn ook 
voorstander van dit idee. De wethouder zal over de resultaten worden geïnformeerd en vraagt om deze 
mogelijkheid toch te bekijken.  
 
De heer Kruijt (GDP) sluit zich hier bij aan. Het GDP is het niet met Hart voor BNM eens dat er totaal 
geen draagvlak is. Er zijn bezwaren, maar die gaan om details en het gaat ook met name over de 
Vlietlaan. 
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) zegt hierop dat het om veel meer ging dan alleen de Vlietlaan.  
 
De heer Bruins (D66) vraagt of de fractie voorstelt om nu los allerlei problemen op te pakken en dan dus 
niet een integraal beeld te hebben van wat de effecten hiervan zijn op andere plekken.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) geeft aan dat dit niet het geval is. Het kaderplan is geen integraal 
plan. Het is een half circulatieplan. De Veerstraat en het Veerplein moeten onderhouden worden en dat 
heeft niets met het plan te maken.  
 
De heer Kruijt (GDP) denkt dat de bezwaren die er zijn, worden ondervangen door de moties en 
amendementen die worden ingediend. Het is daarom ook jammer dat Gewoon GooiseMeren stelt dat de 
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raad akkoord is gegaan met de uitganspunten en dus verder niets meer moet willen aanpassen. Het is 
ook jammer dat met het amendement van het CDA een groot deel van het plan wordt uitgesteld en het 
lijkt alsof dit met de verkiezingen te maken heeft.   
 
De heer Marshall (VVD) geeft per interruptie aan dat de verkiezingen pas over een paar maanden zijn en 
het amendement juist oproept tot het aanpakken van het probleem.  
 
De heer Kruijt (GDP) zegt dat er in ieder geval geen keuze wordt gemaakt.   
 
De heer Marshall (VVD) geeft aan dat de keuze die gemaakt wordt, is om te kijken naar het behouden 
van het tweerichtingsverkeer met daarbij een afslagverbod.  
 
De heer Kruijt (GDP) zegt dat dit al onderzocht is en de situatie er niet veiliger van wordt. Tot slot is het 
GDP benieuwd wat andere fracties vinden van de motie over de Veldweg.  
 
De heer Sweijen (GGM) vraagt wat de indieners van het amendement over de Vlietlaan van de 
wethouder verwachten, omdat alles al is uitgezocht en deze ook ingaat tegen de door de raad 
vastgestelde uitgangspunten.    
 
De heer De Lange (CDA) antwoordt dat de bedoeling is om de functionaliteit van het kruispunt te 
optimaliseren.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) begrijpt het amendement ook niet, omdat de essentie van het 
kaderplan is om de Vlietlaan af te sluiten vanaf de spoorwegovergang.   
 
De heer De Lange (CDA) denkt dat de bereikbaarheid van het winkelcentrum het belangrijkst is. 
Daarnaast is de veiligheid in haar totaliteit het belangrijkst en dat kan beide worden gerealiseerd door 
een andere inrichting.   
 
De heer Sweijen (GGM) constateert dat de indieners van het amendement bereikbaarheid belangrijker 
vinden dan de veiligheid. Gewoon GooiseMeren vindt veiligheid het belangrijkst.  
 
De heer Van der Schaaf (50PLUS) hoort dat het college niet kiest voor deze optie, omdat deze niet veilig 
is en daarbij wordt het argument gebruikt dat er mensen zijn die de regels niet volgen. Bij een shared 
space area zouden mensen zich echter wel aan de regels houden en zou de situatie niet veiliger worden 
door het plaatsen van een zebrapad.   
 
Wethouder Sanderse heeft niet gezegd dat het niet veilig is, maar dat de optie die in het kaderplan 
wordt voorgesteld het meest veilig is. 
 
De heer Kruijt (GDP) heeft de wethouder eerder horen zeggen dat de optie met een afslagverbod net zo 
veilig is, maar het probleem lag bij de handhaving.   
 
3b. Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk (377740) 
De voorzitter geeft aan dat het voorstel van de agendacommissie is om elke fractie twee minuten 
spreektijd te geven in de eerste termijn. Zoals bij het vorige agendapunt kan dan in de eerste termijn de 
toelichting op de amendementen en moties meegenomen worden. In de tweede termijn kan ook nog 
uitgebreid worden gediscussieerd.  
De heer Voskuil (PvdA) zegt hierop dat de tweede termijn bedoeld is om te reageren op de wethouder. 
Het voorstel van de agendacommissie is niet duidelijk gecommuniceerd en de PvdA wil hier dus ook niet 
in meegaan.    
De voorzitter zegt toe dat fracties de ruimte zullen krijgen om de moties en amendementen voldoende 
toe te lichten.   
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De heer Fambach (D66) zegt dat de volkstuinen straks onderdeel zijn van De Krijgsman. Normaliter zou 
er een nieuw bestemmingsplan gemaakt moeten worden en met het voorliggende voorstel wordt dus 
een politieke keuze gemaakt. D66 stelt na uitleg van de stedenbouwkundige vast dat hetgeen voorligt 
het hoogste haalbare is, daarbij het amendement met inachtneming dat gezamenlijk met GroenLinks en 
de VVD zal worden ingediend. GroenLinks zal dit amendement toelichten.  
 
De heer Portengen (GroenLinks) geeft aan dat het huidige beeldkwaliteitsplan een te steriele bebouwing 
laat zien en geen soepele overgang vormt tussen het Natura2000-gebied naar de natuurboulevard en de 
toekomstige bebouwing op De Krijgsman. Daarom wordt er een amendement ingediend samen met D66 
en de VVD. Het amendement probeert ook de veiligheid van het fiets- en voetverkeer te borgen op het 
Jan Kerstenpad. De wethouder wordt gevraagd om de toezegging dat het huidige gebruik van dit pad 
blijft zoals het is.  

 
Amendement  
Onderwerp: Kwaliteitsimpuls natuur Overtuinen/IJmeerdijk 
Indiener: Jan Portengen, fractie GroenLinks, Jens Duyts, fractie VVD, Theo Fambach, fractie D66 
 
Bestaande tekst: 
Beslispunten 

1. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk’ d.d. 9 maart 2017 vast te stellen. 
Het onder punt 1 vastgestelde beeldkwaliteitsplan toe te voegen aan hoofdstuk 7 van de Welstandsnota 
Gooise Meren, waardoor dit beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor de welstand geldt. 
 
Nieuwe tekst: 
Beslispunten 
1. Het ‘Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk’ d.d. 9 maart 2017 vast te stellen, met dien 

verstande dat het BKP voor de tuinen voorziet in een onder architectuur opgenomen bebouwing 
per overtuin van: 
- één tuinhuisje met een bouwoppervlak van maximaal 24m

2
 en een maximale bouwhoogte van 

2,50m gemeten ten opzichte van het maaiveld*. Dat dit tuinhuisje ‘natuur inclusief’ gebouwd 
dient te worden en uitsluitend als berging te worden gebruikt.  
- bij voorkeur op minimaal 2 meter van dit tuinhuisje één geheel doorzichtige of permeabele kas 
met een bouwoppervlak van maximaal 24m

2
 en een maximale bouwhoogte van 2,50m  gemeten 

ten opzichte van het maaiveld.  
 
Dat over de overtuinen een open verbinding tussen de op de dijkspercelen aanwezige 
paddenpoelen gewaarborgd blijft. 
 
Dat de erfafscheidingen/hagen laag dienen te blijven, op maximaal 1,80m gemeten ten opzichte 
van het maaiveld, om het open karakter van het gebied te behouden.  
 
Dat de oever van de overtuinen natuurvriendelijk dient te worden ingericht en als zodanig te 
worden beheerd en onderhouden. 
 
Dat tussen het bestaande fiets/voetpad, het Jan Kerstenpad, en de overtuinzijde minimaal 1,5 
meter vrijgehouden dient te worden als berm voor het fiets- en voetverkeer.  
 

2. Het onder punt 1 vastgestelde beeldkwaliteitsplan toe te voegen aan hoofdstuk 7 van de 
Welstandsnota Gooise Meren, waardoor dit beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor de welstand 
geldt, met dien verstande dat de in de huidige vastgestelde Welstandsnota Gooise Meren 
opgenomen criteria voor ‘Veenweidegebied’ op deze strook van toepassing blijven. 
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* de maaiveldhoogte is gelijk aan de huidige terreinhoogte. 
 
Toelichting

 

Overwegende dat:  
- in andere gevallen een nieuw bestemmingsplan gemaakt zou worden, hetgeen veel tijd vergt, 

maar dat gezien mogelijke planschade niet haalbaar is; 
- het huidige BKP-voorstel te veel steriele bebouwing kent voor een natuurlijke overgang tussen 

het Natura2000-gebied en de toekomstige bebouwing De Krijgsman; 
- de zin onder punt 5 .1. “De kwaliteit van de……” een waardeoordeel is . Dat waardeoordeel is 

niet aan het college en is onnodig kwetsend voor de (vm) volkstuinders ; 
- met dit amendement nadrukkelijk de open verbinding tussen de op de dijkspercelen aanwezige 

paddenpoelen wordt geborgd; 
- met dit amendement de veiligheid van het fiets- en voetverkeer op het Jan Kerstenpad wordt 

geborgd; 
- met dit voorstel de waardevolle natuurlijke omgeving met haar belevingswaarden van 

betreffend gebied zoveel mogelijk behouden blijft. 
*** 

 
De heer De Lange zegt dat het CDA er vertrouwen in heeft dat het plan waardevol zal zijn voor de 
omgeving, zeker met de kwaliteitsslag die door de ontwikkelaars en architecten gemaakt zal worden. De 
fractie ziet geen bezwaren en beraadt zich nog op het amendement van GroenLinks.   

 
De heer Van der Schaaf zegt dat 50PLUS het een prachtig plan vindt. Er waren wel nog wat details als 
het gaat om het open karakter, maar de fractie brengt de complimenten over aan de makers van het plan 
en de presentatie. Er zal nog nagedacht worden over het amendement van GroenLinks.  
 
De heer Vlaanderen (GDP) maakt complimenten voor de goede bedoelingen van het plan, maar het 
risico van goede bedoelingen is dat er over een aantal jaar toch verrommeling heeft plaatsgevonden. Het 
GDP kan zich vinden in het amendement van GroenLinks, maar het zou ook zinvol zijn om een 
voorbereidingsbesluit te nemen, zodat het juridisch vastligt. Een beeldkwaliteitsplan is namelijk in 
tegenstelling tot een bestemmingsplan niet afdwingbaar. De fractie dient twee amendementen in. Een 
gaat over het in lijn brengen van de sfeerbeelden met de welstandscriteria en de ander gaat over het 
verminderen van de bouwomvang.   
 
Amendement  
Onderwerp: Juiste impressie bij BKP Overtuinen/IJmeerdijk  
Indiener: Erik Pieter Vlaanderen (GDP), Lars Voskuil (PvdA) 
 
Bestaande tekst: 
- 
 
Nieuwe tekst: 
Toevoegen aan besluit. 
4. De sfeerbeelden uit het beeldkwaliteitsplan in lijn te brengen met de in dit plan opgenomen 
welstandscriteria en het vigerende bestemmingsplan, bijvoorbeeld ten aanzien van nokhoogte en het 
verbod op bewoning zodat geen vertekend beeld ontstaat over de gebruiksmogelijkheden. 
 
Toelichting

 

Overwegende dat:  

 Er in dit voorstel nieuwe welstandscriteria zijn opgenomen over omvang en aard van bebouwing 
in de overtuinen, waarbij wordt aangegeven dat het gaat om een kas en/of berging van in totaal 
maximaal 48m² per tuin/perceel;  
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 Er daarnaast ten aanzien van bebouwing regels worden gesteld in het vigerende 
bestemmingsplan; 

Voorts overwegende dat: 
• Bepaalde voorbeelden van bebouwing in het beeldkwaliteitsplan complete huisjes met zadeldak 

en schoorsteen weergeven, met een inrichting die een woon- c.q. verblijfsfunctie doet 
vermoeden; 

• Ook het onderschrift bij de afbeeldingen (‘aansluiting architectuur van kasjes en huisjes op het 
woonhuis’) niet geheel aansluit bij de tekst uit het raadsvoorstel (beperkte bebouwing met 
kas/berging); 

• Dit bij toekomstige eigenaren van de betreffende percelen de indruk kan wekken dat er meer 
bebouwings- en gebruiksmogelijkheden zijn dan feitelijk de bedoeling is; 

• Verkeerde beeldvorming en verwachtingen door een misleidende impressie te allen tijde 
voorkomen moet worden. 

*** 
 
Amendement  
Onderwerp: Kleinere bouwomvang BKP Overtuinen/IJmeerdijk 
Indiener: Erik Pieter Vlaanderen (GDP)  
 
Bestaande tekst: 
1. Het “Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk” d.d. 9 maart 2017 vast te stellen. 
 
Nieuwe tekst: 
1. Het “Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk” d.d. 9 maart 2017 vast te stellen, met dien verstande 
dat de maximale bebouwing per tuin/perceel wordt gewijzigd in 2 x 12 m² (kas + berging).  
 
Toelichting

 

Overwegende dat:  

 Bij verkoop van de gronden aan KNSF het uitgangspunt was dat de strook geheel groen en vrij 
van bebouwing zou worden en mede hierom de volkstuinen verplaatst moesten worden; 

 De verhuizing van de volkstuinen - net als de verhuizing van SC Muiden - grote (sociale) impact 
heeft; 

Voorts overwegende dat:  

 Het plan uitgaat van de mogelijkheid van bebouwing van maximaal 48m² voor een kas en 
berging, wat substantieel is voor het in het plan bedoelde gebruik (zijnde geen verblijfsfunctie); 

 In de bestaande situatie conform bestemmingsplan per tuin maximaal 12m² voor een kas en  
12m² voor een berging mogelijk is (totaal 24m²); 

 Een maximale bebouwing van in totaal 24m² passender lijkt te zijn en aansluit bij het vigerende 
bestemmingsplan. 

*** 
 
De heer Voskuil (PvdA) zegt dat voor de PvdA drie zaken essentieel zijn. Het eerste is dat de raad de 
verantwoordelijkheid moet nemen voor een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast moet er geborgd 
worden dat de overtuinen niet verworden tot een vakantiepark en dat de beschermde status van het 
Jan Kerstenpad blijft. Wat het laatste punt betreft wordt de wethouder gevraagd of er toegezegd kan 
worden dat zowel het openbare karakter als de afsluiting voor motorvoertuigen in de nieuwe situatie 
behouden blijven en hier ook op gehandhaafd gaat worden. Formeel gezien is het mogelijk om de 
overtuinen los te verkopen. De mogelijke komst van de buitenhaven vergroot dit risico. De PvdA vindt 
dat de woningen en de overtuinen bij elkaar horen en dient een motie in om losse verkoop te voorkomen.    
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Motie 
Onderwerp: Tuin aan de ketting 
Indiener: Partij van de Arbeid, Lars Voskuil, GPD, Erik Pieter Vlaanderen, GGM, Han van Wees  
 

Roept het college op: 
 
1. met de ontwikkelaar van de Overtuinen IJmeerdijk afspraken te maken over het opnemen van een 
kettingbeding bij de verkoop van de woningen die een ‘overtuin’ hebben, waarin vast wordt gelegd dat 
de twee percelen NIET los van elkaar te vervreemden zijn; 
 
2. indien een andere juridische regeling dan een kettingbeding meer zekerheid biedt (bijvoorbeeld een 
kwalitatieve verplichting of een combinatie van een kwalitatieve verplichting en een kettingbeding) dan 
moet voor die regeling worden gekozen. 
 
3. indien het mogelijk is een boetebeding van kracht te laten zijn, dan moet deze in de regeling worden 
opgenomen. 
 
en gaat over tot de orde van de vergadering.  
 
Toelichting 

Overwegende 
1. dat de huidige volkstuinen aan de IJmeerdijk in Muiden verplaatst worden; 
2. dat de grond van de volkstuinen verkocht is aan KNSF Vastgoed; 
3. dat het voornemen van de ontwikkelaar is om op deze strook tuinen te vestigen die horen bij en 

via een bruggetje verbonden zijn met de woningen aan de overzijde van de sloot, zoals 
weergegeven in het concept beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk; 

4. dat deze ‘overtuinen’ kadastraal een ander perceel zijn dan de woningen waar zij bij horen; 
5. dat de raad het onwenselijk acht dat deze ‘overtuinen’ los van de woningen waar zij bij horen 

vervreemd kunnen worden; 
*** 

 
Tot slot worden er een amendement en een motie ingediend door de heer Voskuil (PvdA) waarin wordt 
opgeroepen tot het opstellen van een partiële herziening van het bestemmingsplan. Het kan niet juist 
zijn dat vanwege praktische redenen bestemmingsregels worden ondergebracht in een 
beeldkwaliteitsplan. Zelfs niet als deze onderdeel uitmaakt van de Welstandsnota. De Raad van State 
heeft bepaald dat de welstandstoets zich in beginsel hoort te richten op de bouwmogelijkheden die het 
bestemmingsplan biedt en niet omgekeerd. Om te voorkomen dat gedurende de periode dat de 
herziening wordt uitgevoerd er alsnog vergunningen beoordeeld moeten worden op basis van het 
huidige bestemmingsplan, zal de raad een voorbereidingsbesluit moeten nemen.  

 
Amendement  
Onderwerp: De bestemming voorbereid 

Indiener: PvdA Gooise Meren – Lars Voskuil en HvBNM – Marieke Munneke-Smeets 

 
Bestaande tekst: 
Beslispunten  
1. Het “Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk” d.d. 9 maart 2017 vast te stellen.  
 
Nieuwe tekst: 
Beslispunten 

1. Het “Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk” d.d. 9 maart 2017 vast te stellen, met dien 
verstande dat alle bepalingen ten aanzien van de aard en omvang van de 
bebouwingsmogelijkheden op de Overtuinen hieruit geschrapt worden;  
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2. … 
3. … 
4. (Nieuw)Te verklaren dat een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 

Muiden’, NL.IMRO.0424.BP0300LANDGEBI2011-0302, wordt voorbereid voor het gedeelte 
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, bekend als ‘de 
Overtuinen/IJmeerdijk’, met inachtneming van de door de raad vastgestelde kaders. 

5. Het voorbereidingsbesluit onder punt 4 per omgaande te publiceren en het 
voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de dag na publicatie.  

 
Toelichting

 

Overwegende: 
1. dat artikel 3.1, eerste lid, van de Wro bepaalt dat de gemeenteraad voor in een 

bestemmingsplan begrepen gronden bestemmingen vaststelt ‘ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening’; 

2. dat het vaste jurisprudentie is dat die norm inhoudt dat de gemeenteraad een veelomvattende 
belangenafweging dient te maken die moet resulteren in het leggen van bestemmingen en met 
het oog op die bestemmingen vaststellen van regels omtrent het gebruik, met inbegrip van 
mogelijkheden voor bebouwing, van de in het plan begrepen gronden; 

3. dat het wel mogelijk is om in andere plannen, zoals een ‘beeldkwaliteitsplan’ of de 
‘welstandsnota’ aanvullende voorwaarden voor het gebruik te stellen, maar dat deze 
aanvullingen niet strijdig met het geldende bestemmingsplan mogen zijn, noch een 
onevenredige verruiming van de in het bestemmingsplan opgenomen regels mogen zijn; 

4. dat de procedure voor de totstandkoming van een bestemmingsplan(herziening) waarborgen 
bevat voor de betrokkenheid van inwoners en de bescherming van hun rechten; 

5. dat een beeldkwaliteitsplan, zelfs als het onderdeel uitmaakt van de Welstandsnota, niet 
dezelfde juridische waarborgen kent als een bestemmingsplan; 

6. dat met dit amendement beoogd wordt het voorgelegde besluit te respecteren, met 
uitzondering van de (juridische-) bepalingen omtrent de ruimtelijke ordening en het bouwen op 
de Overtuinen; 

7. dat het noodzakelijk is dat de raad een voorbereidingsbesluit neemt om te voorkomen dat 
gedurende de periode van herziening van het bestemmingsplan vergunningen getoetst worden 
aan het bestaande, aan herziening onderhavige, bestemmingsplan; 
 

voorts overwegende: 
8. dat het concept Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk (RV377740) elementen bevat die 

onwenselijk worden geacht; 
9. dat dit onder andere de aard, de omvang en het gebruik van de toegestane bebouwing betreft 

en het ontbreken van bepalingen ten aanzien van de noodzakelijke bruggen; 
*** 

 
Motie 
Onderwerp: De bestemming in beeld 
Indiener: Partij van de Arbeid, Lars Voskuil 
 

Roept het college op: 
 

1. Een partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Muiden op te stellen voor het 
gebied ‘Overtuinen IJmeerdijk’ met bijwerking van de bestemmingsplanregels; 
 

2. Het concept Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk als inspiratiebron te gebruiken bij het 
opstellen van deze bestemmingsplanherziening, met dien verstande dat de volgende punten 
onderdeel van het herziene bestemmingsplan worden: 
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a. de maximale oppervlakte van de toegestane bebouwing blijft per ‘overtuin’ 
ongewijzigd ten opzichte van de huidige bestemmingsregels, te weten: 

i. de tuinhuisjes en plantenkassen zijn alleen toegestaan over een diepte van 
maximaal 5m per ‘overtuin’;  

ii. maximaal 1 tuinhuisje per ‘overtuin’ is toegestaan;  
iii. maximaal 1 plantenkas per ‘overtuin’ mag worden opgericht; 
iv. de oppervlakte van een tuinhuisje of plantenkas bedraagt maximaal 12m²;  
v. de bouwhoogte bedraagt maximaal 2,5m; 

b. voor de erfafscheidingen regels op te stellen ten aanzien van de aard, het materiaal en 
de hoogte die recht doen aan de geldende welstandscriteria voor Veenweidegebied die 
op het gebied van toepassing zijn; 

c. het niet is toegestaan om in de ‘overtuinen’ zonder vergunning van B&W op meer dan 
24m² bouwwerken, niet zijnde gebouwen aan te brengen zoals terrassen en 
verhardingen;  

d. het niet is toegestaan om aan de zijde van de IJmeerdijk een uitrit geschikt voor 
motorvoertuigen te maken, noch om auto’s of andere gemotoriseerde voertuigen op 
de ‘overtuin’ te parkeren; 

e. onder ‘recreatief gebruik’ wordt NIET verstaan de verhuur en/of (tijdelijke-) bewoning 
(Airbnb, guesthouse, bed&breakfast, trekkershut, vakantiewoning et cetera) van het 
tuinhuisje c.q. de plantenkas. Dergelijk gebruik is niet toegestaan; 

f. B&W kunnen in afwijking hiervan en onder voorwaarden vergunning verlenen voor het 
tijdelijke gebruik van het tuinhuisje c.q. de plantenkas als mantelzorgwoning voor 
familieleden van de hoofdbewoner(s); 

 
 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Toelichting 

Overwegende  
1. dat het wenselijk is uit het oogpunt van (juridische) zekerheid en goede ruimtelijke ordening, om 

regels voor ruimtelijke ordening vast te leggen in een bestemmingsplan; 
2. dat dit onder andere regels betreft over de omvang en aard van bebouwing en de positionering 

van de bouwvlek;  
3. dat de procedure voor de totstandkoming van een bestemmingsplan(herziening) waarborgen 

bevat voor de betrokkenheid van inwoners en de bescherming van hun rechten; 
4. dat een beeldkwaliteitsplan, zelfs als het onderdeel uitmaakt van de Welstandsnota, niet 

dezelfde (juridische-) waarborgen kent als een bestemmingsplan; 
voorts overwegende 

5. dat het concept Beeldkwaliteitsplan Overtuinen IJmeerdijk (RV377740) elementen bevat die 
onwenselijk worden geacht; 

6. dat dit onder andere de aard, de omvang en het gebruik van de toegestane bebouwing betreft; 
7. dat het wenselijk is het gebruik als ‘Overtuin’ te borgen in het bestemmingsplan in plaats van 

het aan te merken als ‘woon-werkgebied’; 
8. dat het wenselijk wordt geacht waar mogelijk aan te sluiten bij de welstandscriteria voor het 

Veenweidegebied, als historisch landschap, die op het huidige terrein van toepassing zijn; 
9. dat de toenemende verharding in tuinen een steeds grotere belasting geeft van het rioolstelsel 

en oppervlaktewater met kans op wateroverlast en dit waar mogelijk beperkt moet worden, 
zodat het regenwater op het terrein zelf opgevangen wordt; 
 

tot besluit overwegend 
10. dat het wenselijk is dat de raad kaders meegeeft aan het college bij het opstellen van het nieuwe 

bestemmingsplan; 
*** 
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De heer Duyts (VVD) begrijpt dat de PvdA met deze motie nu toch bewoning onder bepaalde 
voorwaarden mogelijk maakt.  
 
De heer Voskuil (PvdA) geeft aan dat de fractie hier lang over gesproken heeft, maar deze strikte 
uitzondering wel wil maken.  
 
De heer Fambach (D66) ziet dat er achter het hoofdwoonhuis ook nog ruimte is voor dergelijke bouw. 
 
De heer Voskuil (PvdA) begrijpt de bezwaren. Als fracties wel in zullen stemmen met deze motie als dit 
punt wordt geschrapt, dan wil de fractie dit overwegen.    
 
De heer Duyts (VVD) zegt dat normaal gesproken de Welstandscommissie een plan toetst op het 
beeldkwaliteitsplan. In dit geval gaat de Kwaliteitscommissie dit doen. Twee van de drie leden van de 
Kwaliteitscommissie zijn echter namens de grondeigenaar aangesteld. De VVD vindt dit geen goede 
zaak en vraagt andere partijen hoe zij hier in staan.   
 
De heer Voskuil (PvdA) is het eens met het standpunt van de VVD.  
 
De heer Fambach (D66) geeft aan dat er wel de mogelijkheid is om een second opinion te vragen.  
 
De heer Duyts (VVD) zegt hierop dat als er problemen zijn je een tweede advies aanvraagt. Het lijkt niet 
waarschijnlijk dat hier een conflict gaat ontstaan, omdat twee van de drie leden in de commissie zitten 
namens de grondeigenaar.  
 
De heer Sweijen (GGM) ziet dat de ingediende amendementen en moties zaken proberen te regelen die 
eigenlijk in het bestemmingsplan thuishoren, terwijl het hier gaat over het beeldkwaliteitsplan.  
 
De heer Voskuil (PvdA) zegt dat nu in het beeldkwaliteitsplan zaken geregeld worden die in het 
bestemmingsplan thuishoren en niet omgekeerd.  
 
De heer Sweijen (GGM) geeft aan dat een beeldkwaliteitsplan gaat over visuele aspecten en daarbij 
maak je gebruik van het bestemmingsplan waarin zaken geregeld zijn zoals de bouwhoogte. De vraag 
aan de wethouder is of het mogelijk is om de gevraagde punten te regelen via de moties en 
amendementen en wat de consequenties zijn voor de afspraken die met de KNSF zijn gemaakt als deze 
worden aangenomen.   
 
De heer Vlaanderen (GDP) vraagt hierop aan de wethouder of het stallen van een of meerdere boten ook 
onder het begrip recreatie valt en of dit verboden is of impliciet is toegestaan.  
 
Wethouder Boland denkt dat het college en de raad het in grote lijnen eens zijn over wat er gewenst is en 
dat is om het gebied zo groen en zo open mogelijk te houden. De vraag is of er ook overeenstemming is 
over het instrumentarium dat voorgesteld wordt. Wat het amendement van GroenLinks betreft is dit niet 
de meest ideale manier om het te regelen, maar het kan wat het college betreft wel. Het fietspad valt 
niet onder het beeldkwaliteitsplan, maar het college heeft het voornemen om het verkeersregime te 
houden zoals het nu is. Het pad blijft afgesloten met een hek. Er zal ook opgenomen worden in het 
reglement van eigenaren hoe hiermee om kan worden gegaan. Het voornemen is dus niet om 
autoverkeer toe te staan.  
 
De heer Voskuil (PvdA) vraagt of er ook gehandhaafd gaat worden.  
 
Wethouder Boland bevestigt dit. Met het voorliggende voorstel wordt geprobeerd om verrommeling te 
voorkomen, maar of je dit met een voorbereidingsbesluit moet regelen om vervolgens een 
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bestemmingsplan vast te stellen, is de vraag. Belanghebbenden hebben geparticipeerd, dus zullen er 
straks geen bezwaren komen als het plan wordt vastgesteld. Als het traject opnieuw gedaan moet 
worden, dan is dat wellicht een ander verhaal en ontstaat er ook een lastige situatie, omdat er dan 
voorlopig geen bestemmingsplan is en de vergunningaanvragen wel binnenkomen. Als je op deze manier 
handelt, dan zal de kans groot zijn dat de Raad van State dit niet in het belang van de burgers acht.  
 
De heer Voskuil (PvdA) geeft hierop aan dat de raad kaders stelt en bepaalt hoe de ruimtelijke ordening 
wordt ingericht. Het feit dat een ondernemer geen bezwaren heeft tegen een beeldkwaliteitsplan waarin 
hem alle ruimte wordt gegeven, is geen goed argument om geen nieuw bestemmingsplan vast te stellen.  
 
De heer Vlaanderen (GDP) vult aan dat de ruimtelijke ordening wordt getoetst aan het 
bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan staat haaks op het beeldkwaliteitsplan. Alle 
belanghebbenden moeten kunnen inspreken en niet alleen de eigenaar. De juiste manier om dit aan te 
pakken is als de raad als hoofd van de gemeente een voorbereidingsbesluit neemt en de wethouder 
vraagt om te proberen om met de eigenaar van de grond tot een redelijke afspraak te komen die voldoet 
aan de kaders.  
 
Wethouder Boland zegt dat er volledige inspraak is geweest op het plan en het ook ter inzage heeft 
gelegen. 
 
De heer Voskuil (PvdA) geeft aan dat er inspraak had moeten zijn op het bestemmingsplan en niet op het 
beeldkwaliteitsplan.  
 
Wethouder Boland vervolgt dat alle inwoners de kans hebben gehad om in te spreken en er geen 
inwoners zijn die bezwaren hebben gemaakt. Het is dus zeker niet het geval dat er geen inspraak is 
geweest van belanghebbenden. Het college is van mening dat hetgeen nu voorgesteld wordt de beste 
route is en dat is dus niet om het via een bestemmingsplan te regelen.  
 
De heer Voskuil (PvdA) vraagt de wethouder hierop of het niet klopt dat het bestemmingsplan 
uiteindelijk leidend is, omdat hierop getoetst wordt.  
 
Wethouder Boland komt hier zo op terug. Ook een beeldkwaliteitsplan is afdwingbaar en moet in de 
vergunning worden meegenomen. Het college kan niet vooruitlopen op wat de Raad van State vindt, 
maar denkt dus dat dit houdbaar is.  
 
De heer Sweijen (GGM) vraagt of dit juridisch getoetst is.   
 
Wethouder Boland bevestigt dat dit getoetst is door de planjuristen van de afdeling. Het college wil nog 
een keer kijken naar de sfeerbeelden waar in het amendement van het GDP naar verwezen wordt als de 
raad dit wil.  
 
De heer Fambach (D66) geeft nog aan dat een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en 
een verbeelding, en die verbeelding zijn beslag kan krijgen in een beeldkwaliteitsplan.  
 
Wethouder Boland vervolgt met het amendement over het verminderen van de maximale bebouwing. 
Ten opzichte van het huidige bestemmingsplan wordt er al een vermindering voorgesteld en aan het 
aantal dat genoemd is, ligt een zorgvuldige afweging ten grondslag.  

 
De heer Vlaanderen (GDP) zegt dat er in het huidige bestemmingsplan ‘per tuin’ staat en het niet logisch 
is om aan te nemen dat een eigenaar op een kadastraal nummer meerdere tuinen kan aanleggen.   
 
Wethouder Boland vertelt dat de situatie zo was dat er een kadastraal nummer was voor alle 
volkstuinen.  
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De heer Vlaanderen (GPD) denkt dat het niet de bedoeling kan zijn dat er op deze manier in een tuin 
meerdere tuinen gemaakt kunnen worden. Daardoor zal weer verrommeling ontstaan en dat is nu juist 
wat je tegen wil gaan.  
 
Wethouder Boland zegt dat het bestemmingsplan helaas toen zo is vastgesteld.  
 
De heer Vlaanderen (GDP) geeft bij interruptie aan dat er daarom een nieuw bestemmingsplan moet 
komen.  
 
Wethouder Boland zegt dat het nu in het beeldkwaliteitsplan wordt geregeld. Toentertijd is er bedoeld 
dat er per volkstuin een huisje geplaatst mocht worden en dat had niets met het kadastrale nummer te 
maken.   
 
De heer Voskuil (PvdA) geeft aan dat als je nu het kadaster bekijkt, er 24 kavels zijn en in het 
bestemmingsplan staat dat er een huisje mag zijn en een kas. Het feit dat de huidige discussie moet 
worden gevoerd, is al reden om het strikter vast te leggen en dus in een bestemmingsplan.  
 
De heer Duyts (VVD) vindt dat het feit dat er discussie is, niet betekent dat hetgeen door het college 
wordt voorgesteld slecht is. Er is inderdaad ruimte in het bestemmingsplan, maar met het 
beeldkwaliteitsplan aangevuld met het door GroenLinks ingediende amendement wordt hier invulling 
aan gegeven.  
 
De heer Vlaanderen (GDP) denkt dat als iets multi-interpretabel is, het goed is om zaken in een 
bestemmingsplan vast te leggen.   
 
Wethouder Boland vervolgt over de motie van de PvdA over losse verkoop dat al is toegezegd dat met 
KNSF, de kopersvereniging en de notaris is afgesproken dat dit niet wordt toegestaan. Dit wordt ook zo 
in de stukken vastgelegd.   
 
De heer Voskuil (PvdA) is hier blij mee en daarmee kan de motie wellicht worden ingetrokken.  
 
Wethouder Boland zegt dat in de Kwaliteitscommissie voor De Krijgsman één lid namens de KNSF 
plaatsneemt, één lid namens de gemeente en één onafhankelijk lid.  
 
De heer Duyts (VVD) heeft begrepen dat het een medewerker is van de KNSF die in deze commissie 
plaatsneemt en de voorzitter wordt betaald door de commissie. In de VOK is afgedwongen dat er een 
aparte commissie is voor De Krijgsman, maar als het gaat om handhaven van regels binnen de 
gemeente, dan moet dit gedaan worden door mensen uit de eigen gemeente.  
 
Wethouder Boland denkt dat het in de praktijk problemen zal opleveren als twee commissies zaken gaan 
beoordelen. Daarnaast functioneert de Kwaliteitscommissie prima.  
 
De heer Voskuil (PvdA) heeft begrepen dat de Kwaliteitscommissie een tijdelijk instituut is en opgeheven 
wordt nadat de ontwikkeling is afgerond, dus dan is het überhaupt weer aan de Welstandscommissie.  
 
De heer Duyts (VVD) kan niet beoordelen of de Kwaliteitscommissie goed werk doet, omdat hier nooit 
bij de raad over gerapporteerd is, terwijl dit wel de afspraak was. Daarnaast hoort een slager niet zijn 
eigen vlees te keuren.   
 
Wethouder Boland neemt zich het punt van het niet ontvangen van de rapportage ter harte. Er is een 
persoon door de KNSF aangezocht, maar deze persoon werkt niet voor de KSNF en is dus onafhankelijk. 
In de commissie wordt de kwaliteit conform de wensen van de raad strikt geborgd. Op het moment dat 
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de Kwaliteitscommissie niet meer nodig is, zal de Welstandscommissie dit overnemen, maar bij een 
samenhangend geheel van percelen zouden niet twee commissies moeten functioneren. Als er 
amendementen worden aangenomen die het college heeft afgeraden waardoor het gehele plan niet zou 
worden aangenomen, dan ontstaan er problemen met de vergunningverlening.   
 
De heer Voskuil (PvdA) vraagt, aangezien er zowel bij KNSF als het college overeenstemming is over de 
inhoudelijke bepalingen, waarom de wethouder dan bij een nieuw bestemmingsplan verwacht dat er 
bezwaren zullen zijn.   
 
Wethouder Boland leest in de amendementen dat het de bedoeling is om de teksten aan te passen. Het 
is dus dan niet zeker bij het ingaan van een bestemmingsplanprocedure of hier niet bezwaren op komen. 
Daarnaast is het een lang traject en kunnen de vergunningaanvragen die binnen een aantal weken 
verwacht worden, niet behandeld worden.   
 
De heer Voskuil (PvdA) verbaast het dat er dan wel positief wordt gereageerd op het amendement van 
GroenLinks waar ook een aantal wijzigingen instaat.  
 
Wethouder Boland zegt dat dit komt omdat er procedureel gezien problemen ontstaan als er een nieuw 
bestemmingsplan moet worden opgesteld en dit wat het college betreft ook niet nodig is.    
 
De heer Vlaanderen (GDP) heeft gehoord van het college dat er voldoende inspraak is geweest, dus als 
er nu een voorbereidingsbesluit wordt gemaakt en een bestemmingsplan, grotendeels gebaseerd op het 
amendement van GroenLinks, dan zal er weinig risico zijn op bezwaren. Overigens is de vraag van de 
fractie over de bootjes nog niet beantwoord.   
 
Wethouder Boland geeft aan dat duidelijk is beschreven dat het niet bestemd is voor opslag.  
 
De heer Vlaanderen (GDP) begrijpt uit de letterlijke tekst van het bestemmingsplan dat het hebben van 
een bootje onder recreëren valt. Daarnaast is net aangegeven dat je één kadastraal perceel in honderd 
deelpercelen mag splitsen, dus dan mag iemand honderd bootjes hebben.  
 
Wethouder Boland herhaalt dat opslag niet mogelijk is en dit is ook vastgelegd in het 
beeldkwaliteitsplan.  
 
De heer Vlaanderen (GDP) zegt hierop dat als je geen wettelijke bepalingen hebt, je niet kunt 
handhaven.  
 
Wethouder Boland geeft aan dat ook het beeldkwaliteitsplan wordt gehandhaafd.  
 
De heer Fambach (D66) wijst op de commissie Fundamentele verkenning bouw, die heeft geconcludeerd 
dat bestemmingsplannen minder gedetailleerd moeten worden en het aangewezen instrument om 
zaken dan duidelijk aan te geven, het beeldkwaliteitsplan is.  
 
De heer Voskuil (PvdA) zegt dat deze conclusie niet vertaald is in wetgeving.  
 
De heer Duyts (VVD) heeft nog niet van andere partijen gehoord wat hun mening is over de kwestie 
rondom de Kwaliteitscommissie.  
 
De heer Voskuil (VVD) is het eens met het standpunt van de VVD en als hier een amendement over 
wordt ingediend, dan dient de PvdA deze graag mede in.  
 
De heer Vlaanderen zegt dat het GDP zich hierbij aansluit.  
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De heer Portengen (GroenLinks) kan zich ook achter het standpunt van de VVD scharen.  
 
3c. Aankoop Crailo (535858) 
De heer Vos zegt dat de ambitie van GroenLinks is om Crailo samen met de gemeente Laren en 
Hilversum te ontwikkelen en de fractie staat ook in grote lijnen achter de pijlers uit het ambitiedocument. 
In het ruimtelijk concept staat echter een aantal concrete besluiten die verdergaan dan het ruimtelijk 
kader dat is vastgesteld. De fractie heeft nog een aantal vragen hierover en zou ook een aantal van deze 
besluiten willen wijzigen. Bewoners van de Anne Franklaan waren tevreden na de burgerparticipatie door 
de provincie op het ruimtelijk kader, maar nu het ruimtelijk concept hiervan afwijkt, maakt dit het lastig 
om het totaalpakket goed te keuren. Het is goed dat er een grondexploitatie is die aantoont dat het 
project kostendekkend kan worden uitgevoerd, maar de vraag is wat de ambitie van de raad is en wat hij 
vindt dat dit mag kosten. De ambitie op het gebied van het middendure huursegment is bijvoorbeeld 
onvoldoende terug te zien in de huidige verdeling van de woningen. Er is weinig tijd om het ruimtelijk 
concept, waar door veel experts aan gewerkt is, op meerdere punten te gaan amenderen. Het zou goed 
zijn om samen met deze experts en de ambtenaren te kijken of er meer precisering aangebracht kan 
worden en of de burgerparticipatie op het ruimtelijk kader verwerkt kan worden. Het voorstel van 
GroenLinks is daarom om te kijken of het mogelijk is om wel de aankoop en de pijlers van het 
ambitiedocument vast te stellen en een voorbehoud te maken bij het ruimtelijk concept. Ook wat de 
grondexploitatie betreft zou er een voorbehoud gemaakt moeten worden, omdat er nog een paar punten 
zijn waarover tot overeenstemming gekomen moet worden. De vraag is hoe het college en de andere 
fracties hierover denken. De fractie voelt zich namelijk niet prettig bij de combinatie van de korte tijd die 
rest en de gedetailleerde besluiten die nu al gemaakt moeten worden.  
 
De heer Balzar (D66) ziet dat het plan een ambitie verwoordt die ook in het coalitieakkoord is 
opgenomen en dat is behoren tot een van de meest duurzame gemeenten van Nederland. Daarnaast 
toont het plan de ambitie om de regionale economie een impuls te geven. D66 is van mening dat je als 
drie samenwerkende gemeenten meer kan bereiken voor en door de inwoners, dan als de provincie 
Crailo had ontwikkeld. Er zijn wel verbeteringen aan te brengen in het plan. De kopersvereniging maakt 
zich zorgen over de ontsluiting van Crailo. Er is tevens aandacht gevraagd voor de gelaagdheid van de 
bouw op het kazerneterrein. Dit zijn punten die in de volgende fase goed moeten worden geregeld. De 
gemeente moet inzetten op participatie en daarom zou er tijdens de motie- en amendementenmarkt 
een motie moeten worden ingediend om een ambitieus en integraal participatieplan op te laten stellen, 
dat uitgaat van ten minste coproductie, en waaraan inwoners uit de drie gemeenten moeten meedoen. 
Als de drie gemeenten gezamenlijk Crailo gaan ontwikkelen, dan mag niet het idee ontstaan dat een 
gemeente meer zeggenschap heeft dan de andere twee gemeenten. Daarom zou hier gezamenlijk naar 
gekeken moeten worden. Dit geldt ook voor de verhouding tussen het sociale, middensegment en dure 
woningen op Crailo. D66 blijft daarbij inzetten op sociale en middeldure woningbouw. 
 
De heer Bellaart (VVD) constateert dat de raad wordt gevraagd in korte tijd te besluiten over een zeer 
omvangrijk plan dat nog twaalf jaar zal doorwerken. De verschillende gemeenten hebben eigen ambities 
en dat leidt tot andere accenten. De raad is echter gekozen door de inwoners van Gooise Meren en aan 
hen alleen moet verantwoording worden afgelegd. Belangen van de drie gemeenten en de regio kunnen 
natuurlijk wel parallel lopen, maar het belang van Gooise Meren staat voorop. De gebiedsontwikkeling 
zal grote impact hebben op Bussum-Zuid en toekomstige bewoners zullen een beroep gaan doen op de 
voorzieningen in Bussum. Het is nu de meningsvormende raad, maar eigenlijk vindt pas de beeldvorming 
plaats. De VVD is dus nog niet in staat om een goed oordeel te vormen en moties en amendementen te 
formuleren. Daarom is het voorstel om een tweede meningsvormende raad te agenderen, na de motie- 
en amendementenmarkt op 4 december. Het college heeft samen met de andere colleges de keuze 
gemaakt om zelf een plan te ontwikkelen en de kaderstellende rol van de raad pas bij de besluitvorming 
aan bod te laten komen. Daarom lijkt het nu alsof de raad, een paar amendementen daar gelaten, alleen 
wel of niet kan instemmen met het plan. In het ambitiedocument wordt nu de nadruk gelegd op 
duurzaamheid, terwijl de raad wellicht meer de nadruk had willen leggen op sociale huurwoningen. Ook 
omwonenden zijn na het besluit tot aankoop niet gehoord en als zij straks wel aan bod zijn gekomen, dan 
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moet er bij afwijking overeenstemming worden gezocht met de andere gemeenten over keuzes voor een 
gebied dat aan Gooise Meren vastligt. De VVD is het daarom ook niet eens met de afgesproken 
stemverhoudingen en het feit dat de gemeente Hilversum een veto heeft. De raad van Gooise Meren is 
hier unaniem over en hier lijkt ook begrip voor bij de andere gemeenten. Het probleem met het 
ambitiedocument is dat er naast de vijf pijlers ook heel concrete keuzes instaan. Ondanks de tijdsdruk en 
haar bedenkingen heeft de fractie een positieve grondhouding ten aanzien van de koop, alleen niet 
onder de gestelde voorwaarden. Er zijn vier opties en dat is dat het plan, al dan niet met kleine 
wijzigingen, wordt goedgekeurd. Daarnaast kan het plan worden afgekeurd vanwege de extreme 
tijdsdruk en de complexiteit van het geheel. De derde optie is dat het plan wordt goedgekeurd, maar met 
zoveel wijzigingen dat de tijd te kort is om deze door te voeren. De laatste optie zou een tussenoplossing 
kunnen zijn en dat is dat de koop met een memorandum van understanding wordt veiliggesteld en in dit 
memorandum dan de uitgangspunten worden opgesomd. Daarna gaan de drie gemeenten met elkaar en 
met omwonenden in gesprek om tot een kaderplan te komen. Omdat de aankoop dan al gedaan is, zal er 
een intrinsieke motivatie zijn om zo snel mogelijk tot een ontwikkeling te komen.   
 
De heer De Hollander (CDA) zegt dat de aankoop van Crailo dé kans is om een duurzame wijk te 
realiseren. Deze ontwikkeling samen met de twee andere gemeenten is echter niet zonder risico en 
vraagt ook een goede samenwerking. Er zijn ruimschoots mogelijkheden, zeker als je dit vergelijkt met 
de plannen van de provincie, maar het is wel een complex dossier en er worden meerdere besluiten 
tegelijk aan de raad gevraagd in het raadsvoorstel. Het CDA is positief gestemd over de aankoop, maar er 
is wel een aantal tekortkomingen in het huidige voorstel dat gerepareerd zou moeten worden. Er zijn 
zorgen over de stemverhouding in de ontwikkel-bv. Gooise Meren moet minimaal een gelijke stem als 
Hilversum hebben, aangezien het gebied aansluit op de kern Bussum-Zuid. Daarnaast zou de focus 
moeten liggen op woningbouw. Creatieve bedrijvigheid kan dit ondersteunen, maar dat zou dus niet 
omgekeerd moeten zijn. Wat betreft de woningbouw zouden er alleen koopwoningen gebouwd moeten 
worden in het dure segment en liever niet in het midden- en het sociaal segment. Bij verkoop zullen 
huizen in deze laatste categorieën namelijk in segment stijgen vanwege de vraag en prijsstijgingen in het 
Gooi. Een volgend punt van zorg is de betrokkenheid van de raad gedurende dit langlopende project. Er 
moet gekeken worden of het raadsvoorstel in dezen aangescherpt moet worden, zodat de raad haar 
controlerende taak goed kan uitvoeren. Tot slot is de samenwerkingsovereenkomst op enkele punten 
nog niet compleet en moet er goed gekeken worden of er nog aanvullende definities nodig zijn. Er moet 
ook echt werk gemaakt worden van burgerparticipatie in het vervolgtraject. Het CDA is trots op de wijze 
waarop de raad van Gooise Meren tot nu toe dit plan aanpakt en hoopt dat dit vastgehouden kan worden 
tot de besluitvorming.  
 
De heer Winnubst (PvdA) kan instemmen met hetgeen al gezegd is als het gaat om de 
stemverhoudingen, de burgerparticipatie en de verdeling van de sociale woningbouw. Aan de 
participatie moet op een veel intensievere manier vorm gegeven worden en hopelijk ontstaat er dan ook 
een goed beeld over hoe het gebied ontsloten zou moeten worden. Gezien de huidige woningmarkt 
moet er inderdaad gewaakt worden voor het bouwen van koopwoningen in het middendure en sociale 
segment. De raad ziet kansen voor de gemeente bij aankoop en ontwikkeling van het terrein en het is dus 
goed dat dit niet wordt overgelaten aan de provincie. Het raadsvoorstel bevat vier elementen die aan 
elkaar gekoppeld zijn en als hier nu in één keer over besloten wordt, dan kan dit problemen opleveren. 
De PvdA is dus ook voor het loskoppelen van de pijlers in het ambitiedocument en het ruimtelijk concept. 
De grondexploitatie is een handvat om zaken door te kunnen doorrekenen en het biedt zekerheid dat er 
tot een goede ontwikkeling gekomen kan worden. De raad moet staan voor het belang van de eigen 
gemeente, maar ziet ook dat deze ontwikkeling alleen mogelijk is als het gezamenlijk met de drie 
gemeenten opgepakt wordt.   
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) geeft aan dat de omwonenden en de eigenaren van de manege in 
goed overleg waren met de provincie, maar nu overvallen worden door het tempo waarmee de 
besluitvorming plaats moet vinden. De raad is wellicht gewend om snel te moeten schakelen, maar voor 
de inwoners is er erg weinig tijd voor burgerparticipatie voor een dergelijk grote ontwikkeling die invloed 
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zal hebben op hun leefomgeving. Het is in die zin ook vreemd dat de manege niet betrokken is bij de 
planvorming, terwijl het een van de belangrijke gebruikers is van het gebied waar rekening mee 
gehouden moet worden. De inwoners hebben aangegeven dat er een aantal verschillen zit tussen het 
ruimtelijk kader van de provincie en het ambitiedocument en er zou ruimte moeten zijn om datgene dat 
met de provincie is besproken, mee te nemen. Het zal gezien de korte tijd een grote opgave worden om 
met alle raden tot een eensluidend besluit te komen. Hart voor BNM is ook voor aankoop, maar er moet 
een soort nota van uitgangspunten komen al dan niet gebaseerd op de pijlers uit het ambitiedocument. 
Daarnaast moet de SOK verder uitgewerkt worden, zeker als het gaat om de ontvlechting. De aankoop 
zou wat de fractie betreft plaats moeten vinden op basis van de vierkante meterprijs en bestemming. 
Daar aan gekoppeld is het dan aan elke afzonderlijke gemeente welke ambitie er wordt nagestreefd. Wat 
de woningbouw betreft is de ambitie van de fractie gericht op sociale huurwoningen, maar de 
woningbouw moet wel passen binnen de wijk Oostereng. Aangezien het geld maar een keer uitgegeven 
kan worden, zal er in de raad nog gesproken moeten worden of er wordt gekozen voor duurzaamheid of 
bijvoorbeeld sociale woningbouw. Daarom zou deze keuze ook nu nog niet vastgelegd moeten worden.   
 
De heer Sweijen (GGM) vindt het jammer dat bepaalde zaken niet eerder met de raad gedeeld zijn en 
dan vooral waar het gaat om de stemverhoudingen en het bouwprogramma. Inhoudelijk gezien is de 
fractie positief over het ambitiedocument. Dit is een grote kans voor de gemeente om een mooi project 
neer te zetten en het is goed dat de gestelde ambities toekomstgericht zijn. Er zijn ook wel wat 
zorgpunten. Het bouwen van middeldure koopwoningen zou beperkt moeten worden. Bouwen van 
middeldure huurwoningen past ook beter bij de doelstellingen van de gemeente. Het is een risicovol 
project gezien de omvang en ook het feit dat er samengewerkt moet worden. Daarom moet er goed 
gekeken worden naar de regie. De gemeente Gooise Meren zou een gelijkwaardige positie moeten 
krijgen ten opzichte van Hilversum. Het opzetten van een bv is dan de beste constructie. De 
samenwerking past ook in het traject om te komen tot een grote gemeente in het Gooi. Gewoon 
GooiseMeren kan instemmen met het ambitiedocument. Dit ambitiedocument is namelijk een uitkomst 
van onderhandelingen tussen de drie gemeenten. Straks bij het stedenbouwkundig plan en het 
bestemmingsplan is er nog voldoende kans voor de raad om invloed uit te oefenen.  

 
De heer Winnubst (PvdA) zegt dat als de raad het ambitiedocument vaststelt, er geen ruimte meer is 
voor inspraak.  
 
De heer Sweijen (GGM) geeft aan dat de inspraak straks kan plaatsvinden bij het vaststellen van het 
stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan. In het ambitiedocument worden de kaders 
aangegeven en dat is een taak van de raad en daar zou geen participatie op plaats moeten vinden. Wel 
op de invulling van die kaders.  
 
De heer Bellaart (VVD) denkt dat het probleem is dat het ambitiedocument op een aantal aspecten heel 
concreet is en als je na inspraak hier van af wil wijken, dan kan dat niet zonder goedkeuring van de 
andere gemeenten.  
 
De heer Winnubst (PvdA) vult aan dat het bijna onmogelijk is om af te wijken als drie gemeenten hier 
overeenstemming over moeten hebben en je wil niet dat de inspraak een farce wordt.  
 
De heer Bellaart (VVD) denkt dat als je regie wil krijgen op de ontwikkeling van het gebied, je het 
ambitiedocument moet vaststellen zonder deze specifieke punten.   
 
De heer Sweijen (GGM) herhaalt dat het ambitiedocument een resultaat is van onderhandelingen tussen 
de drie gemeenten. Als je dit weer ter discussie stelt, dan kan dit tot problemen leiden.  
 
De heer Vos (GroenLinks) zegt dat deze onderhandelingen zijn gevoerd zonder dat de raad hier kaders 
voor mee heeft kunnen geven. Het plan omvat een periode waarin verschillende colleges en raden zitting 
zullen hebben. Gezien de looptijd dus en de complexiteit van het project zou het goed zijn om nu aan te 
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geven welke punten niet akkoord zijn of niet optimaal zijn voor de burgers. Als de raden hier nu duidelijk 
over zijn, dan zal dit ook bijdragen aan het onderlinge vertrouwen en de samenwerking.   
 
De heer Sweijen (GGM) denkt dat er straks nog genoeg invloed uitgeoefend kan worden en ook het 
anders vaststellen van de stemverhouding zal een waarborg zijn voor de gemeenten om tot een 
gezamenlijk besluit te komen.   
 
De heer Kwekkeboom (GDP) vindt het een mooi plan, maar het is jammer dat de bewoners, in 
tegenstelling tot de plannen van de provincie, niet bij dit plan zijn betrokken. Het GDP ondersteunt het 
voorstel van GroenLinks en de VVD om op een later moment het ruimtelijk concept vast te stellen en is 
ook voor een andere verdeling van de stemverhoudingen. De fractie is ook voorstander van sociale 
woningbouw en dan specifiek van sociale huurwoningen. Dit project is waarschijnlijk een laatste 
mogelijkheid hiertoe in de gemeente. Als de raden gezamenlijk optrekken om te komen tot goede 
amendementen, dan kan er gekomen worden tot een besluit dat niet zo ver gaat als hetgeen nu voorligt. 
Er moet meer ruimte zijn en er moet meer mogelijkheid zijn tot inspraak van de inwoners.  
 
De heer Van der Schaaf (50PLUS) is van mening dat de belangrijkste factor om het plan tot een succes te 
brengen een goede samenwerking is en de basis hiervan is een reële stemverhouding. Als deze reële 
stemverhouding er is, dan kan de fractie ook instemmen met de bv-structuur. 50PLUS sluit zich aan bij 
de voorstellen om wel te besluiten tot aankoop, maar de specificaties open te laten om hier later verder 
invulling aan te geven. Het is in het algemeen goed dat er een vorm van unanimiteit is in de raad over dit 
project en hopelijk leidt dit tot een heel mooi buurtschap.  
 
Wethouder Boland erkent dat het tijdspad kort is. Het college heeft de raad via raadsmededelingen op 
de hoogte gehouden en heeft de raad ook gelijk geïnformeerd toen er in principe een overeenkomst was. 
Daarna is er hard gewerkt aan de stukken die nu voorliggen.   
 
De heer Bellaart (VVD) vraagt bij interruptie of er terugkijkend in mei of juni al gelegenheid was om de 
raad te betrekken, zodat zij algemene kaders mee had kunnen geven.  
 
Wethouder Boland antwoordt dat er toen nog geen overeenstemming was over de prijs, dus het daar 
toen nog niet de tijd voor was. Er is een ambitiedocument toegevoegd aan het raadsvoorstel om het 
gevraagde besluit toe te lichten. In het document is voortgebouwd op het ruimtelijk kader, maar er is ook 
gekeken naar alle verschillende visies die in de gemeente zijn afgesproken en naar moties die zijn 
aangenomen. Deze vormen dus ook kaders voor dit project. Het college heeft meer ambitie getoond dan 
in het ruimtelijk kader op het gebied van duurzaamheid en sociale woningbouw en wil minder auto’s en 
minder bedrijvigheid. De hoeveelheid ruimte voor bedrijvigheid in Crailo Noord en Crailo Zuid is minder 
geworden en als je kijkt naar geheel Gooise Meren is dit hetzelfde gebleven.  
 
De heer Vos (GroenLinks) leest dat het Ensemble wordt ingericht voor creatieve bedrijvigheid en in het 
gebied eromheen mogelijk ook bedrijvigheid komt in combinatie met de woonfunctie, terwijl in het 
ruimtelijk kader staat dat het Ensemble als woon-werkgebied wordt ontwikkeld. Dat is een wezenlijk 
verschil.  
 
Wethouder Boland geeft aan dat het qua oppervlakte niet groter is geworden, maar eerder kleiner. 
Burgerparticipatie is natuurlijk van belang, maar de provincie heeft de inwoners gehoord en de afspraken 
die gemaakt zijn in dezen zullen ook gehonoreerd worden. Er ligt nu een voorstel voor om tot aankoop 
over te gaan en als de koop dan straks doorgaat, kan er pas verder worden gegaan met de participatie. 
Dan zal het stedenbouwkundig plan namelijk worden ontwikkeld.  
 
De heer Bellaart (VVD) begrijpt dat het college meer ambitie heeft dan in het ruimtelijk kader is 
aangegeven, maar daar zijn de raden en de inwoners niet bij betrokken.   
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Wethouder Boland ontkent dit ook niet. Het is de ambitie van het college. Als je een voorstel voorlegt 
voor een dergelijke grote investering, dan is het ook zaak om ambitie te tonen.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) zegt dat het probleem is dat het financieel niet mogelijk is om alle 
kaders uit te voeren en door het aangeven van de ambities heeft het college eigenlijk gekozen waar het 
geld aan wordt uitgegeven. De vraag aan de wethouder is of deze accenten die dus gelegd zijn niet beter 
vooraf als kaders aan de raad hadden kunnen worden voorgelegd.  
 
Wethouder Boland vervolgt dat de drie colleges een voorstel voorbereid hebben waarin is aangegeven 
waarom de gemeenten dit project willen aangaan. Op pagina 118 van het ambitiedocument staan de 
verschillen opgenoemd. Dit zijn er niet veel, dus de vraag aan de raad is of er dan nog andere verschillen 
zijn. Als de raad vindt dat het raadsvoorstel te stringent is geformuleerd, dan kan er gekeken worden 
naar een andere bewoording.  
 
De heer De Hollander (CDA) vraagt of er dan nog ruimte is voor de raad om zijn wensen aan te geven.   
 
Wethouder Boland antwoordt dat de raad ook een rol krijgt in het participatieplan en natuurlijk ook zijn 
rol zal hebben als het gaat om het stedenbouwkundig plan en later het bestemmingsplan.   
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) zegt dat de raad andere kaders wil meegeven en de vraag is hoe 
de raad dit moet bewerkstelligen.  
 
Wethouder Boland geeft aan dat de raad moties en amendementen hiertoe kan indienen. De ambitie 
van het college is om dit mooie project te realiseren, maar het document zou ook een leidraad genoemd 
kunnen worden.   
 
De heer Winnubst (PvdA) heeft van de insprekers begrepen dat er grote verschillen zijn tussen de 
afspraken die zij gemaakt hebben met de provincie en dat wat nu voorligt. Een goed inspraaktraject 
voorkomt ook dat je als gemeente bij het vaststellen van een bestemmingsplan naar de Raad van State 
moet.  
 
De heer Balzar (D66) vraagt welke grote verschillen er dan gesignaleerd zijn in relatie tot het ruimtelijk 
kader.  
 
De heer Winnubst (PvdA) vertelt dat het dan met name gaat om de ontsluiting. De omwonenden en 
insprekers hebben het gevoel dat ze niet voldoende gehoord zijn en daarom zou je dit document niet nu 
moeten vaststellen, om dan achteraf te gaan horen wat deze mensen te zeggen hebben.   
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) vult aan dat omdat het om veel meer woningen gaat, de druk op 
de ontsluiting ook nog eens hoger zal worden.  
 
De heer Balzar (D66) heeft al aangegeven dat deze bezwaren aan de orde zullen komen bij het 
vaststellen van het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. Daar moet door de drie gemeenten een 
gezamenlijk participatieplan voor gemaakt worden.   
 
De heer Bellaart (VVD) herhaalt dat het probleem is dat het ambitiedocument op sommige punten heel 
specifiek is. Als je hier nog iets aan wil wijzigen achteraf, dan is dat niet zo gemakkelijk en dan is dus de 
vraag wat de waarde dan achteraf nog is van burgerparticipatie. Daarom is het voorstel gedaan om deze 
specifieke punten niet vast te stellen.  
 
Wethouder Boland zegt dat er in verschillende visies al heel veel kaders zijn gesteld door de raad en aan 
deze ambities die raadsbreed zijn vastgesteld is in het ambitiedocument uiting gegeven. Het 
ambitiedocument geeft een beeld van de toekomst en geeft niet nu al een specifieke invulling aan 
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bepaalde zaken. Daarnaast zullen de afspraken die al gemaakt zijn door inwoners met de provincie 
worden gerespecteerd.  
 
De heer De Hollander (CDA) vraagt of als straks na burgerparticipatie blijkt dat een andere ontsluiting 
dan nu voorgesteld wenselijk is, dit aangepast kan worden.  
 
Wethouder Boland bevestigt dit als het gaat om de uitwerking en vervolgt dat het college achter een 
motie zal staan die oproept tot coproductie.  
 
De heer Vos geeft aan dat GroenLinks zeker het toekomstbeeld en de ambities steunt zoals deze in de 
vijf pijlers verwoord staan, maar op sommige punten is er echter al een concrete vertaling naar een soort 
stedenbouwkundig plan. Daarom is het voorstel om de pijlers los te koppelen van het ruimtelijk concept 
en dit laatste niet vast te stellen.   
 
Wethouder Boland zegt dat het college niet de analyse deelt dat hetgeen in de ambities staat wezenlijk 
anders is. Als de raden toch gezamenlijk overeenstemming hebben over het voorstel tot loskoppeling 
dan is dat zo.  
 
De heer Vlaanderen (GDP) vraagt of als uit de participatie blijkt dat de hoeveelheid bedrijventerrein 
gehalveerd moet worden en dat er vijftig extra seniorenwoningen moeten worden gebouwd, hiertoe 
besloten kan worden zonder de toestemming van de gemeente Hilversum.  
 
Wethouder Boland antwoordt dat als de drie gemeenten gezamenlijk een wijk gaan ontwikkelen, zij dan 
ook altijd gezamenlijk afspraken zullen moeten maken.    
 
De heer Balzar (D66) geeft met betrekking tot het voorstel van GroenLinks aan dat het grootste deel van 
hetgeen in het ruimtelijk concept staat, overgenomen kan worden. Er is een aantal punten dat gewijzigd 
moet worden en op die punten kan een amendement worden ingediend.   
 
De heer Bellaart (VVD) blijft erbij dat in het ambitiedocument zaken specifiek genoemd staan en 
daarmee dus kaders worden meegegeven. In het raadsvoorstel staat ook letterlijk dat met het vaststellen 
van het ambitiedocument de planinhoudelijke kaders en uitgangspunten voor Crailo worden gehanteerd 
als uitgangspunt en randvoorwaarde bij de opstelling van het bestemmingsplan.  
 
Wethouder Boland herhaalt dat als de raad en het college hetzelfde voor ogen hebben, dan de tekst van 
het besluit geamendeerd zou moeten worden. Het college wil een document vaststellen dat de basis 
vormt voor de verdere ontwikkeling en niet waarin alles al is vastgelegd. De uitwerking volgt bij het 
stedenbouwkundig plan.  
 
De heer Bellaart (VVD) denkt dat het praktisch gezien, vanwege het korte tijdspad, lastig wordt om het 
besluit te amenderen. De VVD denkt daarom dat de enige oplossing is om zaken los te koppelen.  
 
Wethouder Boland zegt dat alle ambtenaren en juristen in dezen ter beschikking staan van de raad en 
het college niet van tevoren al zou willen zeggen dat het niet haalbaar is. Als je het ambitiedocument 
namelijk als richtlijn ziet en weet dat niet alles daarmee vastgelegd wordt, is er maar een amendement 
nodig.   
 
De heer Winnubst (PvdA) geeft aan dat de grondexploitatie gebaseerd is op het ambitiedocument en 
deze ook vastgesteld moet worden door de drie raden.   
 
Wethouder Boland erkent dat de samenhang van de vier documenten van belang is en ook dat de drie 
raden echt moeten besluiten om gezamenlijk deze wijk te ontwikkelen. De grondexploitatie moet 
worden vastgesteld vanwege het financieel toezicht door de provincie, maar deze is ook altijd nog aan te 
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passen.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) denkt dat D66 het te simpel stelt door te zeggen dat er alleen 
aanpassingen op een aantal punten nodig is. Over die aanpassingen moeten de drie raden het ook nog 
eens worden en dat vergt tijd en hier is ook expertise voor nodig.    
 
De heer Balzar (D66) heeft willen zeggen dat op pagina 117 voornamelijk de punten staan waar nog 
discussie over is en dat alle fracties amendementen kunnen indienen om wijzigingen aan te brengen. Met 
de ambtelijke ondersteuning die net is toegezegd, zou dit mogelijk moeten zijn.   
 
De heer Vos (GroenLinks) geeft aan dat elke wijziging in het ambitiedocument ook tot gevolg heeft dat 
je de grondexploitatie moet aanpassen en dat is best ingewikkeld gezien de variabelen die er zijn. Gezien 
het toezicht van de provincie zou er een kostendekkend minimumscenario kunnen worden vastgesteld, 
waar de raden dan nog van af kunnen wijken als er wijzigingen komen in het stedenbouwkundig plan.    
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) leest in het ambitiedocument iets anders dan in het ruimtelijk 
kader als het gaat om de 1,2 ha in het Ensemble. De inwoners zouden op dit punt ook terug willen naar 
het ruimtelijk kader.   
 
Wethouder Boland zal schriftelijk uitleggen waarom het college van mening is dat dit aantal hectaren 
voortbouwt op het ruimtelijk kader.  
 
De heer Bellaart (VVD) heeft begrepen dat het voor het provinciaal toezicht niet nodig is dat er een 
grondexploitatie is, maar er moet wel een uitgangspunt genoemd worden, bijvoorbeeld dat je tot een 
neutrale ontwikkeling komt.   
 
Wethouder Boland zegt dat er aangetoond moet worden dat er een deugdelijk plan is en daarnaast is het 
goed dat als de drie gemeenten gaan samenwerken, zij van elkaar weten dat zij hetzelfde plan voor ogen 
hebben.   
 
De heer De Hollander (CDA) vraagt of het een optie is om het ambitiedocument als richtinggevend vast 
te stellen en de dekkende grondexploitatie als voorbeeld.  
 
Wethouder Boland antwoordt dat het straks zowel voor alle drie de gemeenten als voor de GEM van 
belang is dat er een begroting ligt en dat is de grondexploitatie. Er kan wel door middel van een 
gelijkwaardige stemverhouding, en het college zal zich hier voor gaan inzetten richting de andere 
gemeenten, voor gezorgd worden dat de gemeente een solide stem heeft als zij de grondexploitatie wil 
aanpassen.  
 
De heer Winnubst (PvdA) vraagt of het raadsbesluit ook zo aangepast kan worden dat er komt te staan 
dat er wordt vastgesteld dat de grondexploitatie aangeeft dat het gebied kostendekkend ontwikkeld kan 
worden, in plaats van dat de grondexploitatie wordt vastgesteld.  
 
Wethouder Boland kan hier mee instemmen als de andere twee gemeenten daar ook akkoord mee gaan.   
 
De heer Vos (GroenLinks) stelt voor om het gebied per 1 januari 2018 te kopen. Dan kunnen de drie raden 
en de colleges daarna gezamenlijk kijken hoe de problemen met betrekking tot het ruimtelijk concept en 
de grondexploitatie opgelost kunnen worden. Dan is er een sluitende of acceptabele grondexploitatie en 
dat is dan het kader voor de GEM.   
 
Wethouder Boland zegt dat dit interessant is, maar het wel zaak is om vaart in het proces te houden, om 
ervoor te zorgen dat de voorbereidende werkzaamheden doorgang kunnen vinden.  
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De heer Vos (GroenLinks) denkt dat als de raden een gezamenlijke ambitie afspreken en zichzelf een 
doel stellen om tot ontwikkeling te komen, dit geen probleem hoeft te zijn.   
 
De voorzitter concludeert dat alle meningen zijn gewisseld en dat de raad en het college hun 
standpunten hebben kunnen delen.  
 
3d. Zienswijze op de conceptbegroting 2018 van Stichting Goois Natuurreservaat (548214) 
De voorzitter geeft het woord aan D66 die dit punt wilde agenderen.  
 
De heer Kooij zegt dat D66 voorstander van is van het GNR, maar er vragen zijn gesteld omdat als je de 
begroting leest, het lijkt alsof er geen stabiele situatie is.  
 
Wethouder Van Meerten vertelt dat het uitvoeringsprogramma dat gekoppeld is aan het beleidsplan nog 
niet is afgerond, omdat de Stichting nog midden in een reorganisatie zit. In het uitvoeringsprogramma 
dat bij de begroting is gevoegd staat een tijdspad voor de verschillende projecten en er is een 
projectorganisatie aangenomen. Er zijn meer mensen ingehuurd om tot uitvoering van de 
beleidsplannen te komen. Dit heeft geen invloed op de begroting die voorligt. Er zijn gesprekken 
geweest met Stichting Steun om ervoor te zorgen dat de samenwerking beter verloopt. Er zal een 
driepartijenorganisatie worden opgezet en er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt. De 3,5 miljoen euro 
voor projecten zijn gealloceerd en de projecten kunnen tussen nu en volgend jaar worden uitgevoerd. 
Het huishoudelijk reglement en de Code Goed bestuur zijn vastgesteld. Het nieuwe directiestatuut is 
gebaseerd op het nieuwe bestuursmodel. Het lijkt alsof Amsterdam niet bijdraagt aan de nieuwe 
rijwielpaden, maar het tegenovergestelde is het geval. De rijwielpaden werden tot 2006 door de 
gemeente en de provincie betaald en nu is deze als structurele bijdrage opgenomen in de begroting, dus 
daar gaat de gemeente Amsterdam aan meebetalen. Er wordt onderhandeld over de SOK. Op het 
moment dat het mogelijk is, zal de raad hierover worden geïnformeerd. Mocht de raad nog een verdere 
toelichting willen over de situatie bij het GNR, dan is de rentmeester hier altijd toe bereid.   

 
De heer Kooij (D66) bedankt de wethouder voor de beantwoording en heeft van de rentmeester 
begrepen dat zij graag voordat de begroting wordt vastgesteld, de raad nog verder wil bijpraten.  

 
Wethouder Van Meerten zegt dat de agendacommissie gaat over het plannen van een eventuele thema-
avond.  

 
De voorzitter vraagt of de raad hier ook behoefte aan heeft. Dit blijkt niet het geval, dus de heer Kooij 
wordt aangeraden om persoonlijk een keer een afspraak te maken met de rentmeester.   
 
4. Schorsing 
De voorzitter vraagt de raad om in de schorsing ook te kijken of er besloten kan worden over het 
agendapunt over de overtuinen.  
 
De heer Voskuil (PvdA) zou wel graag tot besluitvorming overgaan, omdat gezien de tijd die avond wel  
echt een voorbereidingsbesluit genomen moet worden, om te voorkomen dat alle vergunningaanvragen  
nog op het oude bestemmingsplan getoetst worden.  
 
5. Besluitvorming 
5a. Vaststellen Beeldkwaliteitsplan De Overtuinen/IJmeerdijk (377740) 
De voorzitter vraagt of de besluitvorming over het Beeldkwaliteitsplein Overtuinen kan plaatsvinden.  
De raad stemt hiermee in.  

 
De heer Voskuil (PvdA) geeft aan dat de motie ‘Tuin aan de ketting’ na de toezegging van de wethouder 
wordt ingetrokken.  
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De heer Duyts (VVD) wil mondeling nog een amendement indienen over de kwaliteitscommissie.  
 
Amendement  
Onderwerp: Toetsing bouwplannen aan het BKP Overtuinen 
Indiener: Jens Duyts (VVD) 
 
Bestaande tekst: 
3. Het Kwaliteitsteam De Krijgsman in de plaats van de reguliere Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 
Erfgoed in te stellen als commissie die toetst en adviseert over de bouwplannen en aanvragen 
omgevingsvergunning voor het onder 1 genoemde gebied. 
 
Nieuwe tekst: 

3. Het Kwaliteitsteam De Krijgsman in de plaats van de reguliere de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
en Erfgoed in te stellen als commissie die toetst en adviseert over de bouwplannen en 
aanvragen omgevingsvergunning voor het onder 1 genoemde gebied. 

 
Toelichting

 

Overwegende dat:  
De slager hoort zijn eigen vlees niet te keuren. 

*** 
 
De heer Voskuil geeft aan dat de PvdA dit amendement mede wil indienen.  
 
De voorzitter gaat hierna over tot stemming.   
 
Het amendement ‘De bestemming voorbereid’ wordt in stemming gebracht en met 7 tegen 22 stemmen 
verworpen. Voorgestemd hebben de fracties van PvdA, GDP en Hart voor BNM. Tegengestemd hebben 
de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, GGM en 50PLUS.   
 
De voorzitter gaat over naar het amendement van het GDP over de kleinere bouwomvang.  
 
De heer Voskuil (PvdA) had dit liever niet in het beeldkwaliteitsplan willen opnemen, maar met het 
vervallen van het vorige amendement zal de fractie voor dit amendement stemmen.   
 
Het amendement ‘Kleinere bouwomvang BKP Overtuinen-IJmeerdijk’ wordt in stemming gebracht en 
met 7 tegen 22 stemmen verworpen. Voorgestemd hebben de fracties van PvdA, GDP en Hart voor BNM. 
Tegengestemd hebben de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, GGM en 50PLUS.   
 
De voorzitter vraagt of er stemverklaringen zijn over het amendement dat ingediend is door GroenLinks.  
 
De heer Voskuil (PvdA) zegt dat er elementen zijn in het amendement die de fractie aanspreken, maar 
deze hadden in het bestemmingsplan geregeld moeten worden, dus daarom wordt het amendement 
niet gesteund.   
 
Het amendement ‘Kwaliteitsimpuls natuur Overtuinen-IJmeerdijk’ wordt in stemming gebracht en met 
23 tegen 6 stemmen aangenomen. Voorgestemd hebben de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, 
GDP en 50PLUS. Tegengestemd hebben de fracties van PvdA, GGM en Hart voor BNM.  
 
Het amendement ‘Juiste impressie bij BKP Overtuinen-IJmeerdijk’ wordt in stemming gebracht en met 
13 tegen 16 stemmen verworpen. Tegengestemd hebben de fracties van D66, CDA, GroenLinks, GGM en 
50PLUS. Voorgestemd hebben de fracties van VVD, PvdA, GDP en Hart voor BNM.  
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De voorzitter gaat verder met het mondeling ingediende amendement ‘Toetsing bouwplannen aan het 
BKP Overtuinen’.  
 
De heer Balzar (D66) zou graag een reactie van de portefeuillehouder horen op dit amendement 
alvorens een besluit te nemen.  
 
De voorzitter zegt dat dit niet kan, omdat de besluitvorming nu aan de orde is.   
 
De heer Balzar (D66) vraagt hierop een hoofdelijke stemming aan.  
 
Het amendement ‘Toetsing bouwplannen aan het BKP Overtuinen’ wordt met 19 tegen 10 stemmen 
aangenomen. Er is als volgt gestemd:  
Voor        Tegen  
De heer Wiss        De heer Van Diest 
De heer Bellaart       De heer Balzar 
Mevrouw Boudewijnse      De heer Bruins 
De heer Duyts       De heer De Haan 
De heer Fambach      De heer De Hollander 
De heer Kooij        De heer De Lange 
De heer Kruijt       De heer Mastenbroek 
De heer Kwekkeboom      De heer Sweijen 
De heer Luijten       Mevrouw Van Tilburg 
De heer Marshall       De heer Van Wees 
Mevrouw Munneke-Smeets        
De heer Niehe        
De heer Portengen       
Mevrouw Potjer-Scholten 
De heer Van der Schaaf  
De heer Vlaanderen 
De heer Vos 
De heer Voskuil 
De heer Winnubst  
 
De voorzitter brengt hierop het gewijzigde raadsvoorstel in stemming.  
 
De heer Sweijen zegt dat Gewoon GooiseMeren tegen het voorstel zal stemmen, omdat het probeert 
goed te maken wat er in het KSNF-dossier fout gaat en de fractie is niet overtuigd door de 
beantwoording van de wethouder.   
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) is van mening dat dergelijke zaken in een bestemmingsplan 
geregeld zouden moeten worden en de fractie zal dus ook tegen stemmen.  
 
De heer Voskuil (PvdA) sluit zich hier bij aan. De PvdA zal ook tegen stemmen.   
 
De heer Vlaanderen geeft aan dat het GDP deze mening deelt en dus ook tegen zal stemmen.  
 
Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en met 20 tegen 9 stemmen aangenomen. Voorgestemd 
hebben de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks en 50PLUS. Tegengestemd hebben de fracties van 
PvdA, GGM, GDP en Hart voor BNM.  
 
De motie ‘De bestemming in beeld’ wordt in stemming gebracht en met 7 tegen 22 stemmen verworpen.   
Voorgestemd hebben de fracties van PvdA, GDP en Hart voor BNM. Tegengestemd hebben de fracties 
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van VVD, D66, CDA, GroenLinks, GGM en 50PLUS.   
 
5b. Benoemen lid agendacommissie (GDP) 
De raad stemt unaniem in met de benoeming van de heer Kwekkeboom als lid van de agendacommissie.  
 
6. Besluitvorming (hamerstukken) 
6a. Kennisnemen van Begrotingswijziging OFGV 2018 en resultaatbestemming OFGV 2016 

(525458) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
6b. Zienswijze op de conceptbegroting 2018 van Stichting Goois Natuurreservaat (548214) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel.  
 
6c. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan ‘Het Spiegel - Graaf Florislaan 2’ ten behoeve van de 

Emmaschool (533747) 
De heer Kruijt verlaat de zaal en verschoont zich van stemming.  
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) heeft een amendement rondgestuurd waarin een wijziging van 
beslispunt 1 wordt voorgesteld.  
 
Amendement  
Onderwerp: Herziening Bestemmingsplan Het Spiegel-Graaf Florislaan 
Indiener: Marieke Munneke Smeets, Hart voor BNM 
 
Bestaande tekst: 
- 
 
Nieuwe tekst: 
Na tekst bij 1. Beslispunten toevoegen: 
“Instemmen met het vastleggen in het bestemmingsplan dat de naschoolse opvang op deze locatie tot 
uiterlijk 18:30 uur maximaal 60 leerlingen van de Emmaschool per dag mag huisvesten en dat er 
maximaal 30 leerlingen gelijktijdig buiten mogen spelen (ook in de vakantieperiode)”  

 
Toelichting

 

Overwegende dat:  

 In de afspraken tussen gemeente en omwonenden en de school is vastgelegd dat de NSO 
uitsluitend door leerlingen van de Emmaschool gebruikt zou worden. 

*** 

 
De voorzitter concludeert dat Hart voor BNM dit amendement nu indient en hier over gestemd zal 
worden.   
 
De heer Voskuil geeft aan dat de PvdA niet vindt dat je het buitenspelen van kinderen moet beperken. 
Dat geldt voor alle schoolgaande kinderen en daarom zal dit amendement niet gesteund worden.   
 
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) zegt dat de fractie ook is voor buitenspelende kinderen, maar dit 
een afspraak was en dit vastgelegd moet worden.  
 
Het amendement wordt in stemming gebracht en met 3 tegen 25 stemmen verworpen. Voorgestemd 
hebben de GDP en Hart voor BNM. Tegengestemd hebben de fracties van VVD, D66, CDA, GroenLinks, 
PvdA, GGM en 50PLUS.  
 
Hierop wordt het raadsvoorstel in stemming gebracht.  
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Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) had het voorstel graag in de meningsvormende raad behandeld, 
om met de wethouder te bespreken of het nodig is om het proces op deze manier te vertragen. De fractie 
is voorstander van het plan, maar het heeft wel consequenties voor de termijn waarop het project 
afgerond zal worden en dat is zorgelijk.   
 
Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.   
 
6d. Vaststellen brief aan KNSF Vastgoed (522045) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
6e. Vaststellen Harmonisatie integrale huisvestingsverordening (531936) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
6f. Vaststellen bijlage verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs (535483) 
De punt is uitgesteld.  
 
6g. Overnemen aanbevelingen rekenkameronderzoek Privacy in het Sociaal Domein (535395) 
De heer Bruins (D66) bedankt de rekenkamer en de ambtenaren voor het feit dat de privacy in het 
sociaal domein gegarandeerd is.   
 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
6h. Vaststellen Preventie en Handhavingsplan alcohol Jeugd 2017-2020 (509886) 
De heer Voskuil (PvdA) maakt de complimenten aan de wethouder en dan met name voor het feit dat 
handhaving niet de insteek is, maar begeleiding van de jeugd.  
 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
6i. Bekrachtiging geheimhouding specifieke documenten voor aankoop Bredius (558587) (brief 

aan raad over ter inzage legging 8 november) 
De raad besluit overeenkomstig het voorstel. 
 
7. Vaststellen notulen gemeenteraad en ingekomen stukken  
7a. Notulen gemeenteraad Gooise Meren 1 november 2017  
De notulen van 1 november 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
7b. Ingekomen stukken 
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.  
 
8. Sluiting 
De voorzitter bedankt de raad en sluit de openbare raadsvergadering om 00.50 uur. 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op  
13 december 2017 
 
 
griffier      voorzitter 
 

 


