
Motie                                                                      
Onderwerp motie: 
 

Betrokkenheid gemeenteraden bij voorfase ontwikkeling Crailo  
(o.a. Stedenbouwkundig Masterplan en Bestemmingsplan) 

Vergaderdatum:  
 

18-12-2017 

Agendapunt (nr en naam): 
 

4 Aankoop Crailo 

Status: Ingediend 

Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden dient/dienen de volgende motie in; 
 

De raad van de gemeente [Gooise Meren, Hilversum, Laren]  in vergadering bijeen: 

 
Besluit: 
 

tot oprichting van een Raadsadviesgroep Crailo bestaande uit een delegatie raadsleden uit de gemeenten 

Gooise Meren, Hilversum en Laren (max. 3 raadsleden, inclusief oppositie) per gemeenteraad.  
 
Roept het College op: 
 

In de voorbereiding van de herontwikkeling van Crailo via regelmatig overleg deze Raadsadviesgroep Crailo 

te betrekken met het oog op horizontale afstemming tussen de raden en vergroting van de kaderstellende en 

controlerende rol naar de Colleges (verticale afstemming).  
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Overwegende dat, 

1. De contouren van de gebiedsontwikkeling Crailo na aankoop uitwerking behoeven terwijl de ontwikkeling 

een looptijd heeft van 12 jaar waarin te maken keuzes van invloed kunnen zijn op bepaalde wijken en het 

verkeer van de gemeenten; 

2. De kaderstellende rol van de raad vooral tot zijn recht kan komen in de voorbereiding van de 

gebiedsontwikkeling na de aankoop, te weten de uitwerking van het Ambitieplan en Ruimtelijk Kader in 

een Stedenbouwkundig Masterplan en Bestemmingsplan, en ook in de uit te werken manier van opereren 

(rechtspersoon, statuten, definitieve SOK, etc.); 

3. De controlerende rol van de raad op dezelfde wijze versterkt kan worden ten aanzien van de uitwerking van 

kaders in uitvoeringsplannen; 

4. De Raadsadviesgroep geen taken en bevoegdheden van de raden overneemt, maar voorziet in een 

geïnformeerde gesprekspartner voor de Stuurgroep voor procesmatige vraagstukken als ook voor de 

inhoudelijke vertaling van de kaders in uitvoeringsplannen, met het oog op de kaderstellende en 

controlerende rol en verdieping van het democratisch draagvlak; 

 

Voorts overwegende dat: 

5. Dat na ieder jaar de rol van de Adviesraad Crailo zal worden geëvolueerd met het oog op continuering dan 

wel beëindiging. 
 
 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Hugo Bellaart (VVD); Marieke Munneke-Smeets (HvBNM); Jan Kwekkeboom (GDP); Andreas van der Schaaf (50-Plus);  

1. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren . 


