Vragen voor het vragenhalfuur commissie R&E 13 mei 2015
Ingevolge het verzoek van DorpsBelangen -breed gedragen door leden van de raadscommissie Ruimte & Economie- zal na het zomerreces een start worden gemaakt met een
beleidsnotitie recreatieterreinen in Wijdemeren.
Onderdelen die in ieder geval aan de orde zullen worden gesteld zijn:
‐
waar wordt recreatie in Wijdemeren voorgestaan;
‐
waar niet en is onder (provinciale) voorwaarden omzetting naar permanent wonen
mogelijk;
‐
omvang recreatieobjecten op recreatieterreinen en daarbuiten;
‐
al of niet handhaven recreatiefonds en/of al of niet aanpassen voorwaarden om uit
fonds te kunnen putten.
Helaas constateert DorpsBelangen, met als voorbeeld het collegebesluit van 21 april
(“oplegging last onder dwangsom aan enige bewoners van de Oud Loosdrechtsedijk het
tegengaan van permanente bewoning van een hotelappartement”), dat het college op uiterst
selectieve wijze te werk gaat om mensen uit hun woning te zetten zonder dat de raad zich
over de in het vooruitzicht gestelde beleidsnotitie heeft kunnen buigen.
Op 28 oktober 2014 heeft het college in het kader van de voortgang van het ontwerpbestemmingsplan Plassengebied nogmaals een besluit genomen om de recreatieve
bestemming op dit adres te handhaven en te streven naar beëindiging van de permanente
bewoning en in voorkomende gevallen een persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen.
De fractie DorpsBelangen heeft de volgende vragen.
1. Is het niet zo dat de gemeenteraad het besluitvormend orgaan is m.b.t. tot bestemmingsplannen op voorstellen van het college.
2. Is het niet zo dat de uitvoering van collegebesluiten m.b.t. bestemmingsplannen eerst
aan de raad moet worden voorgelegd?
3. Is het niet zo dat het college door maatregelen te nemen m.b.t. bestemmingsplannen
zonder besluit van de gemeenteraad haar bevoegdheden overschrijdt?
4. Kan het college uitleggen waarom uiterst selectief handhavingstrajecten worden ingezet
tegen enkele bewoners van hotelappartementen terwijl deze kwestie zich veelvuldig en
op meerdere plaatsen voordoet?
5. Kan het college bevestigen dat het door haar ingehuurde bureau Haskoning milieutechnisch geen bezwaren zag tegen de bewoning van de hotelappartementen inzake
bovengenoemde kwestie?
6. Is het college bereid alle dienaangaande handhavingszaken te stoppen tot dat raad de
voorgestelde beleidsnotitie heeft behandeld en het bestemmingsplan heeft vastgesteld?
7. Voor het bestemmingsplan Plassengebied gaat het college uit van de nota van uitgangspunten welke door de raad van 2006/2010 is vastgesteld. Is het college het met ons eens
dat er sinds die tijd veel is veranderd en dat de raad zich over een aanpassing dient te
beraden?

