
Gemeenteraad Gooise Meren 
Motie 
 

 

Naam en fractie: Herman de Hollander, CDA Jelmer Kruijt, GDP 

Onderwerp: Afspraken project Jan Ter Gouwweg Naarden 

Agendapunt (nr. en naam):   

Status: ingediend 

Versie: 1.0 

 

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

 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, 

 

Roept het college op: 

 

- De gemaakte en bevestigde afspraken van 11 juni 2020 met Mooi Ter Gouw (MTG)  betreffende 

de participatie en het te doorlopen proces betreffende het project Jan Ter Gouwweg in Naarden 

na te komen. 

- De raad nader te informeren over het gezamenlijk opgestelde participatieplan. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting 

 

Overwegende dat: 

 

- De wethouder daarop volgend op 11 juni 2020 een gesprek heeft gehad met bewonersvereniging Mooi Ter Gouw 

(MTG), waarin afspraken zijn gemaakt over de verdere aanpak van dit project; 

- -Hiertoe een set afspraken is gemaakt, hetgeen namens de wethouder op 15 juni 2020  is bevestigd aan MTG (zie 

bijlage); 

- Er op 30 september en onlangs op 11 november vervolggesprekken zijn geweest, waaruit volgens MTG  is gebleken 

dat de wethouder (deels) terugkomt op de eerder gemaakte afspraken zoals het gezamenlijk opstellen van een 

participatieplan voor het projectgebied; 

- De wethouder tevens aan MTG te kennen zou hebben gegeven dat belanghebbenden alleen nog over het onderwerp 

spelen/inrichting openbare ruimte mogen meedenken, waarbij bovendien de beperking geldt dat wordt 

vastgehouden aan het huidige ontwerp van de beoogd ontwikkelaar (incl. de bouwvlekken);  

- Hierdoor van echte burgerparticipatie en inspraak nauwelijks nog sprake is; 

- Er bij MTG daardoor veel onduidelijkheid is ontstaan over het vertrekpunt voor belanghebbenden en er openlijk 

wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van bestuur 

- De gemeente veel baat kan hebben bij een goed, betrouwbaar en compleet participatieproces in het vervolgtraject 

van dit project, niet in de laatste plaats omdat er dan minder kans is op bezwaren en juridische procedures; 

 

 

 


