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

 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, 

 

Verzoekt het college 

 

- Een voorontwerpbestemmingsplan onderdeel te laten blijven van het te doorlopen proces van 

het woningproject BORgronden;  

- Belanghebbenden/omwonenden nadrukkelijk te betrekken bij de totstandkoming van het 

Stedenbouwkundig Programma van Eisen, het voorontwerpbestemmingsplan en het 

ontwerpbestemmingsplan; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting1 

 

Overwegende dat: 

1. Het college blijkens een Raadsmededeling d.d. 19 maart 2019 heeft besloten het onderdeel 

voorontwerpbestemmingsplan uit het proces te halen van Project BORgronden, ondanks eerdere toezeggingen 

hieromtrent aan raad en belanghebbenden/omwonenden; 

2. Het college hiermee de “spelregels” tussentijds wijzigt en daarmee de inspraak/invloed van omwonenden en andere 

belanghebbenden verkleint; 

3. De indieners van deze motie begrijpen dat er een grote woningbouwopgave in Gooise Meren is, maar bovendien van 

mening zijn dat zorgvuldigheid daarbij altijd boven snelheid moet gaan;  

4. Een Stedenbouwkundig Programma van Eisen iets wezenlijk anders is dan een voorontwerpbestemmingsplan, dat als 

belangrijk voordeel heeft dat vooroverleg plaats vindt met alle betrokken partijen waardoor de procedure van het 

ontwerpbestemmingsplan vlotter kan verlopen; 

5. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen al onderdeel uitmaakte van het voorgenomen proces, inclusief de 

participatie van belanghebbenden/omwonenden;  

6. Het gelet op de politieke gevoeligheid desalniettemin een verstandige keuze is om het Stedenbouwkundig Programma 

van Eisen ook ter vaststelling aan de raad voor te leggen, zodat de input van de raad eerder in het proces wordt 

opgehaald (zoals ook al in de Raadsmededeling door het college wordt voorgesteld). 

 

Voorts overwegende dat:  

7. Het niet de eerste keer is dat het college het proces van dit project tussentijds wijzigt; 

8. Het bekend is dat het vertrouwen in een zuiver proces reeds bij een groot aantal belanghebbenden onder druk staat en 

het daarom des te belangrijker is om eerder gedane toezeggingen gestand te doen; 

9. Het om dezelfde reden bovendien wenselijk is dat het niet vorm-gebonden participatieproces en de formele inspraak 

conform de Wro-procedure naast elkaar plaats kunnen vinden. 

 

 

                                                                    
1 Voor de leesbaarheid graag puntsgewijs nummeren. 


