Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1969844
De heer J.J. Eijbersen, wethouder
Herontwikkeling Hocras-locatie

Aan de raad,
1.

Beslispunten
1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000,-- ten behoeve van de
planontwikkeling voor het voormalige Hocras-terrein aan de Franse Kampweg in Bussum.
2. Deze kosten te dekken uit de beschikbaar gestelde reserve tijdelijke huisvesting onderwijs.

2.

Inleiding
Met de raadsmededeling ‘Herontwikkeling Hocras-terrein’ van 10 maart 2020 (nr. 1772728) hebben
wij u geïnformeerd over onze plannen voor de herbestemming van het voormalige Hocras-terrein
aan de Franse Kampweg te Bussum. Wij werken samen met de eigenaar van het terrein aan een
stedenbouwkundige verkenning waarin het vrijkomende terrein wordt ingevuld met een mix van
wonen, werken en onderwijs. Wij zijn positief over de kansen voor het gebied en willen graag
verder met de planuitwerking.
Tijdens de politieke avond op 21 oktober a.s. wordt u inhoudelijk geïnformeerd over de voortgang
van de planontwikkelingen, de reacties van omwonenden en andere belanghebbenden en ook over
de vervolgstappen die wij voorbereiden. Dit raadsvoorstel betreft het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet ten behoeve van de planuitwerking.

3.

Beoogd effect
Met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet kunnen wij de stedenbouwkundige
verkenning uitwerken tot een volwaardig stedenbouwkundig plan inclusief de daarbij behorende
onderzoeken. Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor de besluitvorming door de
gemeenteraad over de toekomst van deze locatie.

4. Argumenten en onderbouwing
1.1 De eerste aanloopkosten zijn gedekt uit tijdelijke onderwijshuisvesting
De verplaatsing van één van de VO-scholen naar de Hocras-locatie is een belangrijk onderdeel van
de plannen. De kosten voor tijdelijke huisvesting zijn bij renovatie van VO-scholen hoog. Door één
van de VO-scholen uit te plaatsen naar de Hocras-locatie kan fors bespaard worden op de kosten
voor tijdelijke huisvesting. De gemaakte kosten van de eerste stedenbouwkundige verkenning
(totaal € 30.000) zijn daarom voor 50% ten laste gebracht van het beschikbare budget voor
tijdelijke onderwijshuisvesting. De overige 50% van de kosten van de stedenbouwkundige
verkenning zijn voor rekening van de eigenaar van het terrein.
1.2 De aanvullende kosten voor planuitwerking ramen wij op € 125.000
De kosten voor stedenbouwkundige uitwerking, onderzoeken en projectmanagement tot aan de
besluitvorming door de gemeenteraad hebben wij geraamd op € 125.000 euro. Van dit bedrag
komt € 75.000 ten laste van de ontwikkeling van onderwijshuisvesting en is daarmee voor rekening
van de gemeente. De overige kosten worden gedragen door de eigenaar. In ons voorstel voor de
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vaststelling van het stedenbouwkundig plan zullen wij opnieuw in beeld brengen welke kosten
gemaakt worden in de daaropvolgende projectfase.
Wij zijn voornemens om een anterieure overeenkomst te sluiten met de eigenaar van het terrein. In
deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de vergoeding van
gemeentelijke plankosten ten behoeve van de ontwikkeling (kostenverhaal).
5.

Houd rekening met en onderbouwing
Dit voorstel betreft uitsluitend de kosten voor de planontwikkeling. De kosten voor het ontwerp en
realisatie van het beoogde onderwijsgebouw zijn niet inbegrepen.
Het voorbereidingskrediet wordt ten laste gebracht van het beschikbare budget voor tijdelijke
onderwijshuisvesting. Indien de plannen doorgang vinden, wordt een forse besparing op de kosten
voor tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Mochten de plannen echter geen doorgang vinden, dan is
het beschikbare budget voor onderwijshuisvesting gedaald met € 75.000. Mocht er in dat geval
alsnog tijdelijke huisvesting nodig zijn, is daarvoor dus minder budget beschikbaar.

6. Duurzaamheid
Het thema duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit van de planvorming. In het
stedenbouwkundig plan worden de beoogde maatregelen benoemd. Deze worden vervolgens
verankerd in de anterieure overeenkomst en het bestemmingsplan.
7.

Financiële onderbouwing
Voorgesteld wordt het voorbereidingskrediet ter grootte van € 75.000 te dekken uit de beschikbaar
gestelde reserve tijdelijke huisvesting onderwijs. Met de herontwikkeling van het Hocras-terrein
zou aanzienlijk kunnen worden bespaard op de kosten voor tijdelijke huisvesting VO. Het is daarom
goed om dit plan nader te onderzoeken.

8. Communicatie en participatie
Wij betrekken alle omgevingspartijen bij het opstellen van het stedenbouwkundige plan en hebben
bij de planuitwerking zorg voor natuur, verkeersafwikkeling en andere belangen.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Wij hebben het voornemen om het stedenbouwkundig plan begin 2021 op te leveren. Na
instemming starten wij met de bestemmingsplanprocedure, die circa één jaar in beslag neemt.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Mevrouw M. van Schaik,
Loco-gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester

Bijlage(n)
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 1969844 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
2.

Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000,-- ten behoeve van de
planontwikkeling voor het voormalige Hocras-terrein aan de Franse Kampweg in Bussum.
Deze kosten te dekken uit de beschikbaar gestelde reserve tijdelijke huisvesting onderwijs.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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