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Voorzitter. In Bussum staat een huis, ja ja. Van je tingele tingela hopsasa. Maar een vrolijk liedje 
kunnen we d’r wat ons betreft niet over zingen. De Vonk is door een totaal gebrek aan onderhoud 
immers inmiddels verworden tot een bouwval dat op instorten staat. Gemeentebezit notabene. Niet 
bepaald het goede voorbeeld. Het is dus hoog tijd dat hier wat mee gebeurt, dat zei de coalitie ook al 
in 2018, en ik citeer: “We nemen dit jaar een besluit over de Vonk. We kiezen in principe voor het 
behoud en opknappen van de Vonk, tenzij blijkt dat dit gebouw moet wijken ten behoeve van een 
goede verkeersafwikkeling.” 
 
We zijn nu bijna vier jaar verder en het besluit moet nog genomen worden. Dat heeft het pand door 
alle weersinvloeden geen goed gedaan, er zijn enige tijd geleden zelfs bouwhekken omheen 
geplaatst om de veiligheid op straat te waarborgen. En nu, vlak voor de verkiezingen, wil de coalitie 
met Hart voor BNM voorop dit er nog even snel doorheen jassen. Het was immers een 
verkiezingsbelofte.  
 
Voorzitter, alhoewel wij natuurlijk ook graag zien dat er eindelijk iets gaat gebeuren, staat 
zorgvuldigheid en het betrekken van onze inwoners en ondernemers voorop. Door dit besluit nu te 
nemen, wordt daar volledig aan voorbij gegaan. Ik zal u uitleggen waarom.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat de beoogde renovatie door de gemeente veel duurder uitvalt en de 
boel dan niet meer rendabel te verhuren is – zoals de bedoeling was. Een nieuwe situatie dus, waar 
het college een nieuwe en in onze ogen bedenkelijke concessie constructie aan ophangt. Want is het 
niet moreel verwerpelijk om een probleem van de gemeente over de schutting te gooien bij 
ondernemend Goois Meren en daarbij te doen alsof er een goede deal te sluiten is? Gratis huren, 
maar wel zelf miljoenen investeren in een pand dat niet je eigendom is en op termijn weer gesloopt 
kan worden. Behalve dat dat niet bepaald duurzaam is, kan je je ook afvragen waarom deze business 
case door een ondernemer wel rendabel te krijgen is. En wat krijg je daar dan voor? Welke afspraken 
maak je en hoe ga je om met de zogenaamde lijken uit de kast? Welke bestemming en functie krijgt 
het pand eigenlijk? Wat gebeurt er i.g.v. faillissement of vroegtijdig beëindigen van de 
werkzaamheden? En willen wij wel zo’n langdurige afhankelijkheid van een ondernemer? Er zijn, ook 
binnen onze gemeente, voorbeelden genoeg van hoe dat fout kan gaan. Is het niet beter om te kijken 
naar verkoop, evt. met terugkoop clausule voor het geval een ondertunneld spoor in de toekomst 
toch weer actueel wordt? En hoe reëel is dat i.r.t. het uitgangspunt dat niet-strategisch gemeentelijk 
vastgoed wordt afgestoten. Allemaal vragen die de wethouder niet kan beantwoorden. Wij moeten 
er maar op vertrouwen dat het goed komt, want meneer Schimmel heeft een paar goede gesprekjes 
gehad met ondernemers. Over dit “aanvullend onderzoek”, zoals de wethouder het noemde, kan hij 
ons echter niets laten zien. Een minachting voor de raad.  
 
Maar als wij ons hierover verbazen, stelt de wethouder dat de raad al heeft besloten om het pand in 
bezit te houden en te renoveren. Dat er geen weg meer terug is, en dus dat deze constructie eigenlijk 
een geluk bij een ongeluk is. Maar in het raadsvoorstel van oktober 2020, dat zag op nader 
onderzoek en voorbereidende werkzaamheden, lezen wij iets anders. Daar staat namelijk dat bij een 
niet rendabele business case ook alsnog sloop/nieuwbouw overwogen kan worden, juist omdat er 
toen al zorgen bij de raad waren over de financiering. Daarom vinden wij dat er te gemakkelijk over 
alternatieve scenario’s wordt heengestapt. Niet in de laatste plaats omdat op geen enkele manier 
onderbouwd wordt dat het hier om een beeldbepalend pand gaat. En als dat al zo is, waarom staat 
het pand dan op de nominatie om over 25 jaar alsnog gesloopt te worden? Moet dat dan niet koste 
wat kost voorkomen worden? Daarnaast weten we inmiddels dat Mariënberg en de Veldweg 
herontwikkeld gaan worden, dus waarom wordt daarbij niet de aansluiting gezocht?  



 
Ook hebben wij er moeite mee dat omwonenden en ondernemers nauwelijks betrokken zijn bij dit 
plan. En zelfs niet uitgenodigd waren bij de beeldbepalende behandeling. We hebben inmiddels 
allemaal kunnen lezen hoe de ondernemers erover denken, die zijn hier absoluut niet voor en willen 
meer aandacht voor de verkeersafwikkeling. Ook vanuit inwoners ontstaat een diffuus beeld over 
wat de toekomst van de Vonk moet zijn. Uit een online peiling van onze partij blijkt dat 58% voor 
sloop is, met een uiteenlopende mening over wat er dan voor in de plaats moet komen. En dat kan 
ook openbare ruimte en terras zijn. 35% wil het pand wel behouden en renoveren. Verder vindt 52% 
de voorgestelde concessie constructie ongewenst, omdat de gemeente dit probleem niet mag 
afschuiven en dit op den duur alleen maar discussies gaat opleveren. 43% ziet er wel een win-win 
situatie in. En verder wil 48% dat de gemeente het pand verkoopt, tegen 42% die het wel in bezit wil 
houden. Kortom: er wordt hierover heel verschillend gedacht, maar er lijkt onder de deelnemers aan 
deze peiling in elk geval geen meerderheid te zijn voor het college voorstel.  
 
Voorzitter, om tot goede besluitvorming te komen is het van belang om zorgvuldigheid te 
betrachten. Het gaat hier over de entree van het winkelgebied van Bussum en afspraken die de 
gemeente voor langere tijd aan gaat. Daarom willen wij het college met een motie oproepen om 
nader onderzoek uit te voeren naar concreet de volgende zaken:  
 

- De mogelijkheid van verkoop met een terugkoopclausule in het geval in de verre 

toekomst  een verdiept/ondertunneld spoor alsnog in beeld komt, en of dat aannemelijk 

is; 

- Het combineren van deze ontwikkeling met de beoogde plannen op de achtergelegen 

Veldweg;  

- De mate van beeldbepalend karakter van de voorgevel en de rest van het pand; 

- De gewenste bestemming van het te renoveren of nieuw te bouwen pand en een 

onderbouwing van de haalbaarheid van de plannen; EN 

- De mogelijkheid om t.p.v. het pand openbaar groen en een (horeca) terras aan te leggen. 

 

Voorzitter, wij hopen op een meerderheid voor deze motie, zodat eerst gedegen 
onderzoek gedaan kan worden naar een passende oplossing met draagvlak onder 
bewoners en ondernemers. Dank u wel.  


