
Amendement 1 
 
De raden van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren, in vergadering bijeen op 18 
december 2017, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van 
‘Aankoop Grond Crailo Noord en Zuid’, d.d. 31 oktober 2017. 
 
overwegende dat: 
o de raad er behoefte aan heeft om het stedenbouwkundig plan in haar midden te bespreken, 

alvorens het bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld; 
o de raad eraan hecht om kaders en uitgangspunten mee te geven voor de verdere uitwerking 

richting een stedenbouwkundigplan en het daarop volgende bestemmingplan; 
o er een Ruimtelijk Kader ligt dat is vastgesteld door de gemeenteraden van Hilversum, Bussum 

en Laren, waaraan een lang traject van burgerparticipatie (voornamelijk in Bussum) vooraf is 
gegaan; 

o vanuit het oogpunt van het zijn van een 'betrouwbare overheid' het belangrijk is om de 
uitkomsten van deze burgerparticipatie te betrekken bij verdere uitwerking; 

o er een Regionale Woonvisie is vastgesteld, met een ambitie op het gebied van sociale en 
middeldure (huur)woningen; 

o de in de grondexploitatie voorgestelde verdeling van te bouwen woningen tussen de segmenten 
goedkoop, middelduur en duur, en tussen huur en koop, onvoldoende bijdraagt aan deze 
ambitie. 

 
BESLUIT 
o dat punt 1 en 2 van het voorgestelde besluit als volgt zullen luiden: 
 
De raad besluit: 
 
1) Als het gaat om het Ambitiedocument: 

a) het Ambitiedocument voor de herontwikkeling van Crailo vast te stellen voor zover het ‘de 
pijlers’ betreft (t/m pagina 77); 

b) van het Ruimtelijk Concept (pag. 78 e.v.) de voorgenomen omvang en categorieën/aard van 
de ruimtereserveringen voor wonen, bedrijvigheid en natuur, zoals indicatief weergegeven 
op pagina 116 en 117 van het Ambitiedocument, als richtinggevend uitgangspunt vast te 
stellen; 

c) Het Ruimtelijke Concept voor wat de overige pagina’s betreft als startpunt te hanteren voor 
de definitieve uitwerking tot het stedenbouwkundigplan; 

d) Dat er voorts de volgende richtinggevende kaders worden meegegeven: 
i) Dat vanuit het oogpunt van 'betrouwbare overheid' de uitkomsten van de reeds 

gevoerde (tezamen met de nieuw te voeren) burgerparticipatie, nadrukkelijk verwerkt 
worden in het stedenbouwkundigplan en het bestemmingsplan; 

ii) Dat gestreefd wordt om het aantal middenklasse huurwoningen meer in lijn te brengen 
met de ambitie uit de Regionale Woonvisie, zonder het aandeel sociale woningen te 
verminderen; 

iii) Dat gezocht wordt naar manieren om te borgen dat de middeldure huurwoningen in het 
middeldure segment beschikbaar blijven 

iv) Dat de totale grondexploitatie positief gehouden wordt. 
e) Hiermee kaders en uitgangspunten mee te geven voor het opstellen van een 

stedenbouwkundigplan dat ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden, alvorens het 
bestemmingsplan vast te stellen. 

  



2) de Intergemeentelijke grondexploitatie Crailo en bijbehorend toelichtingsdocument d.d. 27 
oktober 2017 vast te stellen, met dien verstande dat de grondexploitatie de uitkomsten van het 
door de gemeenteraden vast te stellen stedenbouwkundigplan en bestemmingsplan volgt en 
aldus geactualiseerd wordt. 
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