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Vragen
Op 13 april heeft Hart voor BNM schriftelijke vragen conform art 33 RvO gesteld aan het college m.b.t. de
ontwikkelingen op de Vaartweg 26. Op 17 mei zijn deze vragen beantwoordt.
Echter sommige vragen zijn niet volledig danwel onduidelijk beantwoordt, ons verzoek is om via procedure
voor technische vragen de openstaande danwel onduidelijk beantwoorde vragen opnieuw te mogen indienen.
Tevens heeft Hart voor BNM op 19 april jl. bij het vragenuur vragen gesteld en ook deze beantwoording is
onduidelijk en roept nieuwe vragen op, die technisch zullen worden gesteld.
Vragen m.b.t. schriftelijke vragen conform art 33 RvO, zie bijlage geel gearceerde tekst:
1. In 2012 heeft de gemeenteraad van Bussum het bestemmingsplan voor het oude dorp waaronder het pand
op de Vaartweg 26 gewijzigd naar alleen wonen. De gemeenteraad heeft in die periode unaniem
aangegeven industrie en grote bedrijven die een verkeersaantrekkende werking hebben, te stimuleren uit
de woonwijken naar industriegebieden te verhuizen. In die periode is de steenhouwerij gesloten en het
betreffende pand opgekocht om er 5 huizen te bouwen. De bestemming is toen veranderd in wonen. De
huizen zijn vanwege de crisis niet gebouwd.
Openstaande vraag: Hoe kan het dat het college van B&W na een quickscan heeft aangegeven positief
tegen het verzoek van aanvrager aan te kijken, gezien de besluiten van de gemeenteraad van Bussum?
2. Kan het college van B&W aangeven hoe het kan dat de eigenaar inmiddels al ver is in het verbouwproces,
terwijl de omgevingsvergunning nog niet is afgegeven? (deze vraag is niet juist beantwoord
3. Het antwoord roept een nieuwe vraag op: de fabriekshal heeft de bestemming wonen en wordt gebruikt als
bedrijf. Is het staand beleid dat de gemeente niet handhaaft als er door een bedrijf een overtreding wordt
begaan (een ruimte met woonbestemming gebruiken voor industrie) als er een omgevingsvergunning
wordt aangevraagd?
4. Ook vraag 4 wordt onvolledig beantwoord: in de vraag wordt conform de brieven van bewoners en
fotomateriaal toegezonden aan de gemeenteraad aangegeven dat de Vaartweg met regelmaat wordt
vastgezet door vrachtverkeer. In het antwoord geeft het college van B&W aan: “Vrachtverkeer mag het
inrijden van de Vaartweg niet onmogelijk maken door een straat te blokkeren.” Vervolgens wordt er bij het
antwoord op vraag 4a en 4B gezegd dat de gemeente geen mogelijkheid heeft om op te treden. Dus
nogmaals de vraag: indien industrie in een woonwijk ervoor zorgt dat een straat regelmatig wordt
afgesloten voor bestemmingsverkeer, kan een gemeente dan optreden en hoe? Kan deze overlast ertoe
leiden dat de omgevingsvergunning niet wordt afgegeven?
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De beantwoording van het vragenuur van 19 april jl. roept ook vragen op: waarop baseert het college zich dat
de overlast een tijdelijke situatie is? De overlast is er al jaren, maar is nu toegenomen omdat het bedrijf
hangende de omgevingsvergunningprocedure al is gaan uitbreiden. Op welke wijze wordt het openbaar
gebied ontlast bij ingebruikname van de bedrijfshal?

Let wel bij laden –en lossen op de openbare weg dient het duidelijk zijn dat handelingen worden verricht, dus
knipperlichten aan, laadklep open etc. Het betekent ook dat laad- en losactiviteitsduur en daarmee ook oponthoud
voor aankomende en vertrekkende bewoners tot minimum beperkt wordt. Ook voor eventuele BOA’s dient dat
overtuigend te zijn.
-Mocht er toch incidenteel van (zeer) groter voertuigen sprake zijn, dan graag onder begeleiding van
verkeersregelaars.
5. Er wordt in de beantwoording aangegeven dat er wordt gehandhaafd en dat het bij de BOA’s en de
gemeente niet bekend is dat er problemen zijn. Hoe vaak controleren de BOA’s op de Vaartweg? En hoe
kan het dat ondanks diverse correspondentie tussen bewoners en de gemeente het college niet op de
hoogte is van problemen?

Notulen Raadsvergadering 19 april 2017:
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) stelt over de ladende en lossende vrachtwagens op de Vaartweg in Bussum,
die meerdere malen per dag gevaarlijke verkeerssituaties veroorzaken, de volgende vraag:
1. Waarom handhaaft de gemeente niet op de Vaartweg?
Wethouder Boland zegt dat er wel gehandhaafd wordt. Vrachtwagens mogen als zij moeten laden en lossen
stilstaan op de openbare weg tenzij er specifiek een verbod hiertoe is op die plek, maar dat is er niet. Het is een
smalle weg, dus een stilstaande vrachtauto zal daar overlast veroorzaken. De boa’s houden dit regelmatig in de
gaten en het is de gemeente niet bekend dat hier vaak problemen zijn. Er wordt wel nagedacht over de ontwikkeling
van de wijk wat betreft het tot zijn recht laten komen van de bestemming woningbouw dat op een stuk grond ligt
waar nu een bedrijf op staat.
Mevrouw Munneke-Smeets (HvBNM) vraagt hierop of het college gezien de overlast nadenkt over het instellen van
een laad- en losverbod.
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De heer Kwekkeboom (GOP) is ter ore gekomen dat het bedrijf wil uitbreiden en de vraag is, als dat zo is, hoe het
college hier tegenaan kijkt.
Wethouder Boland antwoordt dat er geen laad- en losverbod wordt overwogen, omdat een bedrijf zijn activiteiten
moet kunnen uitvoeren en daar hoort laden en lossen bij. Er wordt daar dus een ontwikkeling overwogen, dus het
zou gezien kunnen worden als een tijdelijke situatie. Wat betreft de vraag van de GOP is er een bestaande bedrijfshal
die leeg stond en er is toestemming gegeven om deze weer in gebruik te nemen. Ook om op die manier de ruimte in
het openbaar gebied te ontlasten.

Antwoorden college
1. De QuickScan betrof een verzoek om een educatief centrum (het Vefferhuis) te vestigen in zowel het
bedrijfspand van de steenhouwerij als de bedrijfswoning. In die periode diende zich ook de initiatiefnemer
aan als potentieel koper van dit perceel, welke alsnog de woningen zou willen ontwikkelen. Om de
mogelijkheden voor deze locatie te onderzoeken, inpassen van een educatief centrum en ontwikkeling
woningbouw op terrein Vaartweg 26 én terrein van Walraven Vaartweg 11, is er gekeken naar een
mogelijk tijdelijke invulling van dit perceel. Het laten gebruiken van de bedrijfshal als opslag voor Van
Walraven (maximaal 5 jaar) is aangevraagd als tijdelijke functie, omdat leegstand ook niet bevorderlijk is
voor een locatie. Inmiddels zijn de onderzoeksrapportages ingediend, waaruit blijkt dat dit tijdelijke
gebruik vanuit verkeerskundig- en milieuoogpunt voldoet aan de regelgeving en acceptabel is. 12 juni
wordt hiervoor een informatieavond voor omwonenden gehouden, om e.e.a. toe te lichten.
2. Er is, voor zover bij ons bekend, geen sprake van een verbouwing waarvoor een vergunning nodig is. De
onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de komende 5 jaar, vallen onder de vergunningsvrije
werkzaamheden.
3. Een deel van de hal wordt momenteel inderdaad al gebruikt voor opslagdoeleinden. Dat is niet zoals het
hoort, officieel mag er pas gebruik gemaakt worden van een vergunning, als deze verleend is. Indien er
sprake is van concreet zicht op legalisering besluit een bestuursorgaan dus expliciet om af te zien van
handhaving en dat betekent dat er in feite – voor langere of kortere duur – een illegale situatie wordt
gedoogd.
4. Zie ook antwoord op vraag 5.
Een aanvraag om omgevingsvergunning wordt beoordeeld aan de hand van de ingediende
gegevens. In dit geval is het bedrijf Van Walraven al aanwezig. Gekeken wordt bij het
beoordelen van de aanvraag om omgevingsvergunning, in hoeverre hetgeen wordt
aangevraagd, het tijdelijk laten gebruiken van de bedrijfshal als opslag, voldoet aan de
relevante wetgeving. In dit geval blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing en vanuit advies vanuit
de milieuwetgeving als de verkeerskundige, dat het tijdelijk gebruik van de hal acceptabel is.
De overlastsituatie is er een die in de huidige situatie aanwezig is. Gekeken moet worden hoe
deze situatie, in overleg met Van Walraven en de omwonenden, beheersbaar zal zijn.
5.

Er vinden regelmatig controles plaats op de Vaartweg zonder dat daar op dat moment
geconstateerd is dat er sprake is van overlast door laden en lossen. Vandaar dat er geen
problemen bekend waren. De bevoegdheid voor handhavend optreden voor snelheid ligt bij de
politie.
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