
 
 

Mededelingen 
Portefeuillehouder: R. Boom 

 
 
Betreft : Amendement/raadsbesluit Nieuw Bussummerweg 171 (raad 8 juli 2021) 
Aan : Leden van de Commissie Fysiek domein 
T.b.v. : Commissie van 8 september 2021 
Van : R. Boom 
Behandelaar : G. Klompmaker 
Datum : 19 augustus 2021 
 
In de raad van 8 juli 2021 heeft de raad beraadslaagd en besloten over de door een 
verzoeker gewenste tweede woning op het perceel Nieuw Bussummerweg 171. Het 
geamendeerde besluit luidt als volgt: 
 
“Het verzoek voor het toevoegen van een woning aan de Nieuwe Bussummerweg 171 
afwijzen, in afwachting van de besluitvorming over een door het college te presenteren 
voorstel voor een gemeentebreed afwegingskader waaraan dergelijke verzoeken getoetst 
kunnen worden, waarvan het proces van totstandkoming in de eerste vergadering van de 
commissie Fysiek Domein na de zomer 2021 zal worden gepresenteerd.” 
 
Met deze mededeling presenteer ik u met onderbouwing het proces van totstandkoming van 
het gevraagde gemeentebrede afwegingskader rond dit thema. 
 
De wens die besloten ligt in het geamendeerde besluit hebben wij begrepen als een 
behoefte om diverse vormen van uitbreiding van de woningvoorraad op te nemen in een 
breed afwegingskader, waar initiatieven - zoals initiatief Nieuw Bussummerweg 171 – aan 
kunnen worden getoetst. 
 
Motie Anders Wonen 
Deze motie bevat een soortgelijke strekking en roept op om te komen met een voorstel voor 
beleid om de functie van een bestaande woning of perceel te veranderen en daarmee de 
beschikbare ruimte optimaler te gebruiken …. (motie Anders Wonen bijgevoegd).  
In de motie is wel opgenomen de tekst “binnen de contouren van het bestemmingsplan en 
passend binnen de uitstraling van de directe omgeving”.  
Deze motie is ingediend en aangenomen in de raad van 25 juni 2020. In het overzicht stand 
van zaken moties wordt steeds aangegeven de uitvoering ervan mee te nemen in de 
Omgevingsvisie.  
 
Motie Anders Wonen bezien in relatie tot raadsbesluit 8 juli 2021 
Beide besluiten vertonen veel raakvlak. Immers, in beide besluiten gaat het om optimaal 
ruimtegebruik, met als achterliggend doel mogelijkheden te bieden voor woonvormen, die 
wellicht niet zo voor de hand liggen of woonvormen die niet passen in de nu geldende 
beleidskaders en regelgeving. Uiteraard geldt in beide gevallen ook dat daar zorgvuldige 
afweging aan vooraf gaat, aan de hand van door de raad vast te stellen beleidskaders.  
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Toch zijn er ook verschillen. Zo bezie ik de motie Anders Wonen als een oproep om te kijken 
naar allerlei vormen van wonen en daar, langs de lijn van afwegingscriteria, ruimte voor te 
geven. Het besluit van 8 juli 2021 ziet op toevoeging van (extra) woningen op bestaande 
percelen, waarbij overigens ook heeft te gelden, dat daar een zorgvuldige (ruimtelijke) 
afweging aan ten grondslag wordt gelegd via door de raad vast te stellen beleids-/ 
afwegingskaders. 
 
De motie Anders Wonen ziet dus op een geheel van diverse woonvormen, waar de vorming 
van tweede woningen op één perceel (besluit 8 juli 2021) onderdeel van is. 
 
Maar er is nog een belangrijk verschil. In de motie geldt het bestemmingsplan als begrenzing 
(“binnen de contouren van het bestemmingsplan”). Met de besluitvorming van 8 juli 2021 (en 
de beraadslaging die daaraan vooraf is gegaan) wordt beoogd een afwegingskader te 
creëren, waarin juist ook ruimte wordt gegeven om buiten de bestemmingsplankaders te 
treden. Immers, in de specifieke kwestie ging het om afwijken bestemmingsplan. 
 
Uitvoering van motie en besluit 8 juli 2021 
De uitvoering van de motie is gekoppeld aan de Omgevingsvisie. Een logisch besluit. De 
Omgevingsvisie is immers het beleidskader, waarin een visie op wonen en “anders” wonen 
vertaling kan krijgen naar ruimtelijke afwegingscriteria, al dan niet nader uitgewerkt in het 
Omgevingsplan. En dat geldt naar mijn overtuiging dus ook voor het “anders wonen” in de 
vorm van extra woningen op private percelen. In die zin zie ik de uitvoering van de motie niet 
los van het raadsbesluit van 8 juli 2021. Nu motie en besluit 8 juli 2021 in elkaars verlengde 
liggen en er zodanige samenhang is tussen beide besluiten, wens ik de uitvoering ervan ook 
te koppelen. En dan is het wat mij betreft een vanzelfsprekendheid om een visie voor 
“anders wonen” aan u voor leggen via de Omgevingsvisie. U bent als raad aangehaakt bij de 
totstandkoming ervan. Zo zijn er vóór de zomervakantie bijeenkomsten geweest waarin u 
geïnformeerd bent over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. In het najaar kom ik graag 
bij u terug voor het verder bespreken van de daaraan verbonden onderwerpen en het 
ophalen van input.  
 
Alternatief 
Mocht u wensen beide besluiten separaat uit te voeren, waarbij de motie wordt meegenomen 
in de Omgevingsvisie, dan zal voor het besluit van 8 juli 2021 een apart spoor moeten 
worden gevolgd. Graag zie ik die wens dan terug in de vorm van een raadsbesluit (motie), 
waarin de raad opdracht geeft voor een separaat spoor. Los van de vraag welke voordelen 
een separate aanpak heeft, is dit een extra taak buiten de Omgevingsvisie om. Uitgaande 
van een geschat aantal uren dat hiervoor nodig is, zal hiervoor een capaciteitsvraag ontstaan 
ter grootte van naar schatting € 15.000 - € 20.000. Mocht de raad deze lijn kiezen, dan zullen 
daarvoor drie offertes worden gevraagd, waarna gegund zal worden op basis van laagste 
bedrag. Dit zal dan leiden tot een overschrijding van de daarvoor meest in aanmerking 
komende begrotingspost. 
 
  


