Gemeenteraad Gooise Meren
Motie
Naam en fractie:
Onderwerp:
Agendapunt (nr. en naam):
Status:
Versie:

A. Mastenbroek, CDA
Verlaging aantal woningen Bestemmingsplan Het Anker 2, Muiden
3.b.1
Bestemmingsplan Het Anker 2, Muiden
Ingediend
1.0

Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in;
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen op 20 mei 2020,
Verzoekt het college:
met Gooi en omstreken te overleggen over aanpassing van het bouwplan Het Anker 2 te Muiden, zodanig dat de kopgevel
van het woonblok direct aanpalend aan de tuinen van de percelen De Lange Gangh 10 en 12 niet hoger wordt dan 1 bouwlaag
en
de raad hierover voor 10 juni 2020 te informeren incl. de financiële consequenties die daarmee verband houden.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Overwegende dat:
1. in 2017 Gooi en Omstreken en Nikkesen Projecten door de beoordelingscommissie herontwikkeling Het Anker 2 in
Muiden gekozen is als beste plan,
2. het schetsontwerp (verbeelding) destijds 34 sociale woningen omvatte,
3. dit ook door de gemeente destijds in een persbericht heeft gecommuniceerd,
4. er een groot draagvlak bestond voor dit plan.
Voorts overwegende dat:
5. in dec. 2018 de koop- en realisatieovereenkomst is getekend door de gemeente en Gooi en Omstreken dat voorzag
in de realisatie van 37 sociale woningen,
6. in mei 2019 er aan een delegatie van de wijk-/stadsraad een aangepast plan werd gepresenteerd omvattende de
bouw van 42 woningen,
7. dit plan geenszins overeenkwam met het aanvankelijk winnende schetsplan uit 2017,
8. de aanpassingen van het plan veel weerstand bij omwonenden en de wijk- en stadsraad opriep,
9. door Gooi en omstreken het ontwerp bestemmingsplan van aug. 2019 als gevolg van ingediende zienswijzen op
onderdelen heeft gewijzigd,
10. hierdoor onder meer aan het woonblok aan de zuidzijde één woning op de 3 e woonlaag is komen te vervallen,
waarbij het aantal nu uitkomt op 41 appartementen, waarvan 1 appartement van 75 m2 als gemeenschapsruimte is
bestemd (verhuur aan Versa Welzijn),
11. deze aanpassing voor met name de bewoners aan de Lange Gangh 10 en 12 nog steeds tot grote weerstand leidt
vanwege het ontberen van zonlicht in met name de namiddag en avond omdat de bouw van het complex pal aan
hun achtertuin nog steeds 2 woonverdiepingen bedraagt. Zij kijken dus uit op een muur van ca. 6-7 meter.
Als ook overwegende dat:
12. er mogelijkheden zijn om te komen tot een oplossing voor de bewoners van de Lange Gangh 10 en 12,
13. hierbij gedacht kan worden aan:
a. het terugbrengen van de trapsgewijze woonlagen aan het zuidelijke woonblok aan de zijde van de Lange
Gangh 12, hetgeen betekent dat 2 woningen worden ingeleverd,
b. het verlagen met 1 woning aan dezelfde zijde zodat direct aanpalend aan de tuinen van de Lange Gangh 10 en
12 er slechts één woonlaag is,
c. ter compensatie eventueel de gemeenschapsruimte niet wordt gerealiseerd maar als woning wordt ingericht.
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