
Van : info@snlg.nl 
Aan : gemeente Huizen 

Geachte Burgemeester en Wethouders en Raadsleden van de gemeente Huizen, 

Hierbij ontvangt U onze Zienswijze van 23 februari 2021 i.v.m. het Ontwerp Bestemmingsplan 

Buurtschap Crailo ca. 2021 en de statuten van de Stichting Natuur en Landschap het Gooi, die op 23 

februari 2021 is opgericht. De statuten van de stichting  SNLG zijn in de zienswijze opgenomen na 

pagina 106 (zie aldaar bijlage 1). 

De SNLG komt voort uit grote verontrusting, waardoor wij in 2000 ons gedwongen zagen de SBGH 

(Stichting Behoud Gooise Heide ) op te richten. Met behulp van de SBGH en de gemeente Bussum, 

VVG, GNR en burgers uit het hele Gooi kon de weg over de hei ten zuiden van Bussum worden 

tegengehouden.  

Zoals U in de statuten kunt lezen is ons beleid gericht op samenwerking met andere 

natuurorganisaties. De SNLG is geen actiegroep, maar een groep waarbij onderzoek naar de feiten bij 

milieuconflicten centraal staat. Problemen op het gebied van natuur, landschap en milieu komen niet 

uit de lucht vallen. Voorgenomen plannen van overheden blijken te vaak ondoordacht te zijn vanuit 

economische belangen. De bescherming van natuur , landschap en milieu delft daarbij te dikwijls het 

onderspit. Er zijn geen win-win situaties.  

In de afgelopen 20 jaar zijn de bedreigingen  voor natuur en landschap van het Gooi van binnen- en 

van buitenaf alleen maar groter geworden. Tal van ruimtelijke claims worden op de natuur en 

landschap van het Gooi gelegd. Deze claims dienen niet het belang van natuur en landschap. De 

problemen zijn van zeer complexe aard en zijn vaak met geheimzinnigheid en geheimhouding 

omgeven. 

De SNLG streeft ernaar, binnen onze mogelijkheden, concrete voornemens van overheden 

waarbij  natuur en landschap dreigen te worden aangetast, bestuurlijk-juridisch en landschappelijk-

biologisch te onderzoeken en te doorgronden.  Uitwisseling van kennis en ervaring met andere 

(natuur)organisaties en verontruste medeburgers staat bij ons voorop. Het kennis-potentieel van 

burgers blijkt te vaak niet te worden benut door natuurorganisaties en door actiegroepen.  

Biologie en recht zijn voor de SNLG instrumenten om het overheidsbeleid te doorgronden en te 

ontzenuwen. Op basis van deze kennis heeft de SNLG zich tot taak gesteld vernietiging  en 

vernieling  van onze natuur en landschap te bestrijden. Wij doen dat in volledige onafhankelijkheid. 

Wij verzoeken u vriendelijk bijgaande documenten aan uw medewerkers en bestuursleden te sturen. 

Wilt U reageren, maakt u dan gebruik van beide onderstaande emailadressen. 

Met vriendelijke groet namens ons team, 

Bussum,  zaterdag 27 februari 2021 

Mw. C. Bosmann, voorzitter SNLG en  P.B.Ph.M. Bogaers, secretaris, vice-voorzitter SNLG 

Adres Secretariaat: Barbaragaarde 3, 1403 JK Bussum (gem. Gooise Meren), tel.: 035-6935209 

info@snlg.nl; bogaers.bussum@planet.nl; 

Z.164211 / D.1143941

mailto:info@snlg.nl
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mailto:bogaers.bussum@planet.nl
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Zienswijze van de Stichting Natuur en Landschap het Gooi 
inzake:  Ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo ca. van 14 januari 2021 

 gemeente Gooise Meren: plnidn= NL.IMRO.1942.BPChwCrailo-on01 

 gemeente Hilversum: planidn=NL.IMRO.0402.01bp08buurtcrailo-on01 

gemeente Laren:  planidn=NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-On01 

Aan:  de raad van de gemeente Gooise Meren 

  Brinklaan 35 

  1404 EP Bussum 

Idem:  de raad van de gemeente Hilversum 
  Dudokpark 1 
  1217 JE Hilversum 

Idem:            de raad van de gemeente Laren 
 Eemnesserweg 19 

       1251 NA Laren 
Aan elke gemeente persoonlijk bezorgd tegen bewijs van ontvangst  op 
dinsdag  23 februari 2021 en per e-mail: 

raadsleden@raadgooisemeren.nl;griffie@hilversum.nl;n.vanruitenbeek@hilversum.nl; 
griffie@laren.nl; 

Tevens per direct aan: De Commissie voor de Milieueffectrapportage t.a.v.: 
       mevrouw M. Schuerhoff MSc., secretaris 

 inzake:          beoordeling MER 3379.Ontwikkeling Buurtschap Crailo 
 Arthur van Schendelstraat 760 
 3511 MK Utrecht eveneens persoonlijk bezorgd tegen bewijs van 

 ontvangst en per e-mail:  mschuerhoff@eia.nl  

Datum:   dinsdag 23 februari 2021 

Van:  Stichting Natuur en Landschap het Gooi (Acroniem: SNLG) 
Secretaris:    Mr. Drs. P.B.Ph.M. Bogaers 

 Barbaragaarde 3 
 1403 JK Bussum (Gooise Meren) 

Tel.nr.:  035-6935209 
e-mail:  bogaers.bussum@planet.nl 
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Geeft eerbiedig te kennen: 
 
De stichting handelend onder de naam  Stichting Natuur en Landschap het Gooi 
(SNLG), opgericht per notariële akte te Gooise Meren op dinsdag 23 februari 
2021  (bijlage 1), wordt  in deze zaak vertegenwoordigd door de voorzitter 
mevrouw C. Bosmann en  de secretaris Mr. Drs. P.B.Ph.M. Bogaers, zulks met 
het recht van vervanging (volmacht, bijlage 2). 
  
De stichting (nader te noemen de SNLG) heeft  in deze zaak  domicilie gekozen 
op het adres van de secretaris, Barbaragaarde 3, 1403 JK Bussum.   
 
De SNLG  heeft kennis genomen van de op 14 januari 2021 ter inzage gelegde 
stukken betreffende het ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo ca., 
bekend staande onder de hierboven genoemde registratienummers van drie 
Gooise gemeenten, te weten Gooise Meren, Hilversum en Laren (NH) (bijlage 
3).  
 
De SNLG kan zich niet verenigen met dit ontwerpbestemmingsplan vanwege de 
hierna te noemen gronden en redenen en wendt zich bij deze tot de raden van 
elk der betrokken gemeenten met het uitdrukkelijk verzoek dit plan  te 
verwerpen en  dit plan niet vast te stellen vanwege strijd van dit plan  met de 
eis van goede ruimtelijke ordening,  en vanwege het feit, dat de 
uitvoerbaarheid van dit plan niet op voorhand duidelijk is.  
 
Tevens wendt de SNLG zich per gelijke post tot de Commissie voor de 
milieueffectrapportage met het verzoek het MER-rapport van ARCADIS van 1 
december 2020 ( bij de Commissie bekend onder projectnummer 3379 en het 
advies van 26 juni 2019) niet goed te keuren vanwege het niet voldoen van dit 
MER-rapport  aan de adviezen van de Commissie van 26 juni 2019. 
 
I.               INHOUDSOPGAVE                  pg        
 
1.                 Ter inzage legging niet correct uitgevoerd---------------------------------------------   4 
2.         Inleiding, verantwoording, globaal overzicht van tekortkomingen bij de 
                     voorbereidingen van het Ontwerpbestemmingsplan van 14 januari 2021 
                     door ARCADIS en bij het opstellen van het  MER-rapport door ARCADIS 
                     van 1 december 2020 -----------------------------------------------------------------------   5 
3.                  Plan van behandeling van de zienswijze------------------------------------------------ 10 
3.1                Het niet noemen in het Ontwerpbestemmingsplan Crailo ca 2021 van 
                      eerdere besluiten over het plangebied Crailo van de Provincie Noord- 
                      Holland en de eerdere doordachte gezaghebbende opvattingen, 
                      ondersteund door de Stichting Natuur en Landschap het Gooi -----------------  11 
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3.1.1             Inleiding, verwijzing naar bijlage 1, de oprichtingsakte van   februari 2021 
                      van de Stichting Natuur en Landschap het Gooi  (SNLG)----------------------------    11  
3.1.2             Verzwegen beleidsstukken, gezaghebbende opvattingen 
                       (stadsbouwmeester Dudok). Verzwegen rapport van Wageningen  
                       Environmental Research (WenR) Alterra  van maart 2017 Natuurbrug 
                       Laarderhoogt en woningbouw op Crailo- Zuid, programma van eisen voor 
                       woningbouw nabij de natuurbrug vanuit ecologisch perspectief. Rapport nr. 
                        2799, ISSN 1566-7197-----------------------------------------------------------------------  14 
3.1.2.1           Om de toekomst van het Gooi, verslag van het Gooicongres van de 
                        VVG, gehouden te Hilversum op zaterdag 7 november 1959, 48 pg`s----------   15 
3.1.2.2:          Concept basisplan voor de openluchtrecreatie in natuur en landschap 
                        van het Gooi, Buro Maas,Rijswijk,  april 1974, 173 pg`s, opdrachtgever 
                        Gewest Gooiland, later Gewest Gooi en Vechtstreek-------------------------------  18 
 3.1.2.3:         Streekplan Noord-Holland, Gooi-en Vechtstreek, 1998, hfst.5  Kwaliteit 
                        Groene Ruimte, pg 33,34, 114-116------------------------------------------------------- 19 
 3.1.2.4:          Effect van begrazing op heidevegetaties in het Gooi, J.W. Heil en J.T. de 
                        Smidt, Heil Consultancy, mei 2000,en Herstelstrategie H63230:  Heischrale 
                        graslanden, versie juni 2202, Smits, N.A.C.. P. Bobbink, A.J.M. Jansen & H.F. 
                        van Dobben------------------------------------------------------------------------------------  23 
 3.1.2.5:          Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid, programma 
                         van eisen voor woningbouw nabij de natuurbrug vanuit ecologisch 
                         perspectief,  E.A. van der Grift  & D.R. Lammertsma, Wageningen 
                         University & Research, maart 2017,31 pagina’s, rapportnummer 2799, 
                         ISSN 1566-7197,opdrachtgever GNR  
                         (www.wur.nl/environmental-research)------------------------------------------------  40   
3.2                   Nader onderzoek  van de Regels van het Ontwerpbestemmingsplan 
                         Crailo c.a.  2012 van ARCADIS van 14 januari 2021---------------------------------   43 
3.2.1                Inleiding-------------------------------------------------------------------------------------      43 
3.2.2               Kritische beschouwing van de term ,, buurtschap’’ in de naam 

                         Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo----------------------------------  43 

3.2.3                De Regels zelf nader beschouwd, ARCADIS:,58 pg’s, ongedateerd--------------  49 
3.3                   Nader onderzoek van de Toelichting  door ARCADIS, zonder pg.nummers---   59 
3.3.1                Inleiding---------------------------------------------------------------------------------------   59 
3.3.2                De tekst van de Toelichting nader beschouwd ------------------------------------     60   
3.4                   Nader onderzoek van het MER-rapport van 1 december 2020(ARCADIS)-----   74 
3.4.1                Inleiding --------------------------------------------------------------------------------------    74 
3.4.2                Notitie Reikwijdte en Detailniveau (m.e.r.) Crailo (ARCADIS ) 3 april 2019---    75 
3.4.3                Commissie voor de milieueffectrapportage, Advies reikwijdte, 26 juni 2019   80    
3.4.4                Stedenbouwkundig- en Landschapsplan december 2019-------------------------   89          
3.4.5                Milieueffectrapport (MER)ontwikkeling buurtschap Crailo,1 dec. 2020------    93 
3.4.5.1             Onderzoeksvragen SNLG  bij het MER-rapport van 1 december 2020---------   93 
3.4.5.2             Bevindingen  SNLG bij analyse van het MER-rapport 1 december 2020------    94 
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 De SNLG  keert zich tegen dit ontwerpbestemmingsplan vanwege de volgende 
gronden, neergelegd in de volgende paragrafen: 
  
1.      Bevoegdheidstoedeling projectbureau Crailo, ter inzage legging niet 
         correct uitgevoerd 
 
 De ter inzage legging voldoet niet aan eisen van bestuurlijke 
bevoegdheidstoedeling en van bestuurlijke  zorgvuldigheid. Het projectbureau 
Crailo is niet bevoegd tot ter inzage legging in weerwil van het document met 
als datum 14-01-2021 (zie: bijlage 3, 2020-Crailo-I-32). Het stuk is niet van 
paginanummers voorzien. Het stuk vermeldt niet de mogelijkheid een 
zienswijze per post in te dienen. Daarmee is het stuk in strijd met artikel 11 van 
het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie:,, De vrijheid van 

meningsuiting en van informatie, lid 1: een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. 
Dit recht omvat de vrijheid een mening te hebben en de vrijheid kennis te nemen van en te 
geven van informatie of ideeën, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht 

grenzen.”   Dit EU-handvest is bindend. Door niet te vermelden, dat een 
zienswijze kan worden ingediend in schriftelijke vorm,  en door niet een 
postadres van elk der drie gemeenten te vermelden,  en door niets te schrijven 
over de specifieke  procedurele rechtsingangen bij elk der gemeenten, en door  
slechts in algemene vorm te stellen: ,, Indienen zienswijzen/ inspraakreacties:  

Binnen de periode van zes weken is er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen met 

betrekking tot de ter inzage gelegde stukken. Zie de informatie van de gemeenten hiertoe”, 
en  door geen informatie te verstrekken waar die informatie en op welke wijze 
die informatie over rechtsingangen en specifieke gemeentelijke procedure- 
regels per gemeente  te verkrijgen is (e-mailadressen van de drie gemeenteraden 

worden niet vermeld, PB) wordt ten eerste de burger het woud der onbekendheid 
ingestuurd en wordt de zekerheid gecreëerd, dat belanghebbende burgers en 
hun organisaties verdwalen in hun zoektocht hoe deze gemeenten elektronisch 
en/of per post te bereiken. Deze zoektocht heeft voor de SLNG op donderdag 
11 februari 2021  tot een vertraging van ca. een halve ochtend geleid.  Absoluut 
onduldbaar is, dat de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze per post 
uitdrukkelijk niet is vermeld. Fundamentele rechten van burgers/ingezetenen 
worden hiermee geschonden. 
 
Hier bovenop komt het volgende als tweede reden van bezwaar tegen de wijze 
van ter inzage legging: het ontbreken van ter inzage legging in Gooise Meren 
 
Op maandag 26 januari 2021 bleek het dossier van het 
ontwerpbestemmingsplan Crailo niet ter inzage te zijn gelegd en afwezig te zijn  
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bij de gemeente Gooise Meren. Op die datum berichtte Gijs Vorstman uit 
Bussum aan Carla Bosmann :  
 
,, aan Carla, G&E (=Gooi-en Eemlander, PB) van vandaag ?(=26 januari 2021, PB)  
Krijg ik overmorgen van de buurvrouw. Vandaag op het gemeentehuis geweest. 
Onverrichterzake…iemand had het dossier meegenomen!! Moet het nu via de website 

bestuderen, 16.31 uur VV, gelezen 16.32 uur”  (bijlage 4). 
 
Op maandag 8 februari 2021 bezocht mr. P. Bogaers zelf het gemeentehuis in 
Bussum om 16.25 uur. Het dossier Crailo lag niet bij de ter inzage gelegde 
stukken. Na reclameren bij de balie werd met enige moeite de 
baliemedewerkster ervan overtuigd, dat het dossier er toch moest zijn, 
aangezien er niet was voldaan aan de wettelijke vereisten. Na twintig minuten 
wachten werden er  twee folianten  van twee kilo, beneden,  bezorgd door een 
collega-ambtenaar (meneer Ton, achternaam onbekend). Zo kon vervolgens  bij 
kennisname ervan begrepen worden,  dat de Commissie voor de 
milieueffectrapportage nog tot  beoordeling van het MER-rapport  zou 
overgaan. 
NB.   Bij gebrek aan wetenschap over wat er vanaf 26 januari  tot en  met 8 
februari 2021  op het gemeentehuis Gooise Meren is gebeurd met dit dossier, 
mag en moet worden aangenomen, dat de ter inzage legging door de 
gemeente Gooise Meren niet correct was gebeurd. Dit klemt te meer,  nu op    
8 februari 2021 de twee aanwezige baliemedewerksters  toch hadden 
geprobeerd  mr. Bogaers  ervan  te overtuigen, dat alles digitaal beschikbaar 
was en dat het daarbij moest blijven. Dat is evenwel iets gansch anders dan een 
werkelijke ter inzage legging. Overtuigend was het argument van mr. Bogaers, 
dat dit een zo forse inbreuk vormde op de wettelijke vereisten, dat dit kon 
leiden tot vele beroepsgronden en tot schade van het bestuur. De beide 
medewerkers verklaarden overigens desgevraagd uitdrukkelijk,  dat het dossier 
in al die tijd door niemand van buitenaf was meegenomen, zoals de heer 
Vorstman, burger van Gooise Meren, meende begrepen te hebben. 
 

2.    Inleiding, verantwoording, globaal overzicht van tekortkomingen bij de 
       voorbereidingen van het Ontwerpbestemmingsplan van 14 januari 2021 
       door ARCADIS en bij het opstellen van het  MER-rapport door ARCADIS 
       van 1 december 2020  
 
Centraal staat bij deze zienswijze de vraag naar de inzichtelijkheid, helderheid 
en transparantie en consistentie en deugdelijkheid en positieve 
overtuigingskracht van alle onderdelen van het plan, resp. de Regels, de 
Toelichting  en het MER-rapport van 1 december 2020. Het gaat om  de 
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leesbaarheid  en de doorzoekbaarheid van de Regels en van de Toelichting 
waaronder de kaarten en tabellen en grafieken etc., en van  het MER-rapport 
van Arcadis van 1 december 2020.  Het gaat om het kunnen controleren van de 
teksten en van de  afbeeldingen,  en het kunnen beoordelen van de 
doelmatigheid en rechtmatigheid  en rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van 
de inhoud  van alle onderdelen van  het Ontwerpbestemmingsplan, de Regels 
en de Toelichting.  
 
Alles gelezen en bestudeerd hebbende, en met kennis van het ,,webinar’’ van 
de GEM (Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij van de drie gemeenten, 
PB) van donderdag 4  februari 2021 wordt onder verwijzing naar de verder in 
de zienswijze te behandelen grieven  samenvattend geconcludeerd:  
 
Het Ontwerpbestemmingsplan Crailo ca. van 14 januari  2021 voldoet niet aan 
de eis van de positieve overtuigingskracht.  Zowel de Regels (58 pagina’s), als 
de Toelichting (een niet doorgenummerd stuk van handmatig doorgenummerd 
door P. Bogaers van 72 pagina’s) en het Milieueffectrapport  (204 pagina’s met 
aan het einde daarin vervlochten, weer opnieuw en  anders doorgenummerde 
stukken, een ,,ratjetoe”) ,, Ontwikkeling Buurtschap Crailo, gemeenten Gooise 
Meren, Hilversum en Laren van ARCADIS van 1 december 2020  worden 
gekenmerkt door onacceptabele ,, hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen 
en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden” en zijn 
een zodanige vorm van bestuurlijke misleiding en uiteindelijk  bedrog, dat dit 
niet tot grondslag kan dienen voor een te aanvaarden bestemmingsplan.  
 
Zowel biologisch/ecologisch, als bestuurlijk juridisch is dit plan een complex 
gedrocht, dat de toets aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) niet kan doorstaan. Zie de artikelen:                                                           
artikel 2.4  Awb (eis van onbevoordeeldheid: Lid 1: ,,Het bestuursorgaan vervult zijn taak 

zonder vooringenomenheid”; en  Lid 2: ,,Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het 
bestuursorgaan behorende  of daarvoor werkende personen die een persoonlijk belang bij 

een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden” ;),                                                                  
artikel 3:4 Awb (evenredigheidsbeginsel,redelijkheid, proportionaliteit: Lid 1:,, Het 

bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover niet 
uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking 
voortvloeit”; Lid 2: ,,De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een 
besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen”;), 
 
 en: 

 artikelen 3: 46  en 3:47  Awb (zorgvuldige en waarheidsgetrouwe voorbereiding en 

volledige motivering van een besluit) 
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Het plan voldoet niet aan de eis van  rechtszekerheid vanwege alle hiaten, 
vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de 
relevante bijzonderheden.  
 
Niet is voldaan aan de adviezen van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage van 26 juni 2019. De gestelde doelen ter zake van 
natuurbehoud en ,,biodiversiteit” en duurzaamheid zijn niet toetsbaar en voor 
zover inzichtelijk geformuleerd in strijd met diverse vermeldingen in de 
opeenvolgende rapporten bij dit plan en ook tegenstrijdig met het op zich al 
innerlijk tegenstrijdige MER-rapport.   
 
Het MER-rapport van anderhalf jaar later van  1 december 2020 is geschreven 
door ARCADIS,  dat nota bene zelf de opsteller is van de Regels en van de 
Toelichting van het Ontwerpbestemmingsplan. Dit is onverantwoord.  Hier 
geldt de waarschuwing in het gezegde: ,,De slager keurt zijn eigen vlees”. 
 
Onwelkome informatie is , zoals al  genoemd, weggedrukt in de bijlagen en 
verspreid te vinden in diverse rapporten.  
 
Het MER-rapport en de toelichting zijn toegeschreven op het kennelijke doel: 
het er doorheen krijgen bij de gemeenteraden van dit Ontwerpbestemmings-
plan. 
 
Opvallend is dat diverse eerdere besluiten en beleidsvoornemens van de 
Provincie Noord-Holland met voeten zijn getreden met dit 
Ontwerpbestemmingsplan , waarbij kennelijk met opzet deze eerdere 
rapporten en nota’s, hoe ook genaamd,  niet zijn opgenomen in de bijlagen bij 
het Ontwerp, c.q. de regels etc. ( Zie hierover  3.1) 
 
Opvallend is voorts dat na het advies  van de Commissie voor de 
Milieueffectrapportage van 26 juni 2019 – nog voor de ter inzage legging  van 
14 januari 2021, laat staan besluitvorming, die wordt verwacht ,,rond  de 
zomer van 2021”- er ingrijpende veranderingen en onomkeerbare en 
vernietigende ingrepen in de bossen van het plangebied zijn doorgevoerd in 
het najaar van 2020 .  
 
Hierdoor zijn  karakteristieke landschapselementen (wezenlijke kenmerken en 
waarden), waaronder de Groene mantel rondom het plangebied Crailo 
vernietigd en letterlijk op de schop genomen.  De visuele bosafscheiding van dit 
gebied is fundamenteel kapot gemaakt in het gebied ten zuiden van het Gebed 
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zonder End, richting  NW-ZO), en ook langs  het toegangspad naar de 
Natuurbrug het Laarderhoogt (richting ZW-NO).   
 
Er is met dit beoogde plan wezenlijke schade nu reeds toegebracht aan de 
eerder wezenlijke kenmerken en waarden van het plangebied zonder de 
beoordeling van de Commissie voor de milieueffectrapportage af te wachten. 
 
 Daarenboven is er in het plan geen rekening gehouden met de grote schade 
die de bouw van uiteindelijk  590 woningen  (door uitbreiding van het 
zogenaamde model C  - uiteindelijk bestempeld tot ,,voorkeursmodel” -  van  
aanvankelijk 500 naar 590 woningen)  en de dan blijvende negatieve 
beïnvloeding van de stedelijke bevolking binnen het plangebied en de 
daarbuiten gelegen NNN-gebieden van het Goois Natuurreservaat, annex de 
Natuurbrug.   
 
Het uiteindelijke, uit het ongerijmde getoverde,  aantal van 590 woningen  
komt overeen met het maximum van 600 woningen, afkomstig  uit het volgens 
de Toelichting op het Ontwerpbestemmingsplan  ,,meest milieu en natuur 
onvriendelijke” model B. 
 
 Na de voltooiing van deze bouw van 590 woningen in het plangebied zullen de 
bewoners (waarvan het aantal bij een gemiddelde woonbezetting van gesteld 
twee  personen per woning, wat een onderschatting is, uitkomend op zo’n  
1200 personen) met hun belasting , waaronder betredingsdruk grote schade 
toebrengen  aan de beoogde,  ,,in stand te houden “ ‘ natuur’ ”, en aan de 
te,,creëren ‘natuur’ ” in  het plangebied  zelf, alsmede in de omringende NNN-
gebieden van het GNR, ook met hun huisdieren, (loslopende) honden en 
katten. In het MER-rapport van 1 december 2020 wordt daar met geen woord 
aandacht aan besteed. Ook niet aan de stikstofbelasting vanwege de 
uitwerpselen en urineproductie van hun huisdieren in dit gebied en de 
verontrusting op de ,, natuur”die deze huisdieren met zich meebrengen. Aan 
dat alles is ten onrechte niet gedacht.  
 
 Reeds nu is de negatieve invloed van betreding door mensen van het ,,Gebed 
zonder End “ tussen  het vee-rooster op het fietspad -   een doorgang van ca. 
150 cm breed in de hekken van het omheinde gebied van de Bussumerheide 
aan de noordzijde en van de Westerheide aan de zuidzijde van deze zandweg 
(ook bekend als de Nieuwe Crailose weg) -   en  het noordoostelijk  van dit 
veerooster gelegen plangebied   zichtbaar in de vorm van verruiging en de 
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,,verbraming” van de vegetatie van de bermen en houtsingels .  
 
 Ten onrechte is er met geen woord aandacht besteed aan de invloed van 
voortdurende betreding door een stadsbevolking  door mensen en hun honden  
op de natuur in het plangebied zelf en in de omringende natuurgebieden, 
inclusief in, op èn  bij de natuurverbinding,  het Laarderhoogt.  
 
De gestelde  doelen ter zake van de zogenoemde aanleg van heidevegetatie 
en heischrale graslanden zijn onverenigbaar met de te verwachten 
betredingsdruk  en dynamiek van ruim 1000 of meer  te verwachten nieuwe 
bewoners en huisdieren alleen al uit de stadswijk Crailo en met de 
voortgaande stikstofmestgift  en  stikstofdepositie uit de lucht en  de 
stikstofverrijking vanwege de uitwerpselen en urine ontlading dagelijks van  
de ontelbare honden en katten  die hier hun uitlaatterrein zullen vinden, al 
dan niet aangelijnd door hun bazen en bazinnen in dit plangebied.  
 
Geen rekening is gehouden met de externe gevolgen van een dergelijke 
nieuwe stadswijk, terwijl al helemaal geen rekening is gehouden met de 
plannen van de gemeente Blaricum aan de overkant van het Gebed zonder 
End op het terrein van het Tergooi Ziekenhuis, waar eveneens zeker 500 
woningen  in het verschiet liggen.  
Blaricum is nota bene helemaal niet bij de planvoorbereiding van dit plan Crailo 
ca.  betrokken en is zelfs niet  geraadpleegd. Het is bestuurlijk gesproken een 
monster van een plan, waarbij elk gescherm met ,, ecologisch verantwoord en 
duurzaam”een propagandistische reclame  slogan is van de wethouders (Ton 
Stam - Laren,  Jorrit Eijbergen – Gooise Meren ,en  Arno Scheepers- Hilversum) 
van de drie samen optrekkende gemeenten ook in het zogenoemde ,,webinar” 
van donderdag 4 februari 2021. Zij buitelden over elkaar heen met hun 
superlatieven,  die hier ongepast zijn. Wie willen zij hiermee misleiden?  
 
Geen rekening is gehouden in het plan met de interne veiligheidsrisico’s van 
met name ongebreidelde bosbranden in dit uiterst droge deel van het Gooi, 
zeker in verband met de vestiging van zoveel nieuwkomers hier en aan de 
overzijde in Blaricum , die zich niet bewust zijn van deze gevaarzetting.  
 
Voor het niet onderzoeken van dit risico door de besturen van de drie 
gemeenten, zijn deze bestuurders voor nu en in de toekomst volledig  
aansprakelijk voor alle gevolgen van de gevaren, wanneer deze zich bij 
toenemende klimaatverandering en daarmee te verwachten tropische 
droogten zullen manifesteren.   
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De les is vergeten, dat de dorpen van het Gooi zich alleen konden vestigen op 
de flanken van de heuvelrug, waar men bij het grondwater kon komen. Het 
vergeten van deze les is vergelijkbaar met het gaan bouwen aan en in de 
drassige overloopgebieden langs rivieren en in het Gooi in Blaricum en Huizen 
langs de Gooimeerkust. 
 
 Het is ecologisch onverantwoord en niet duurzaam, terwijl het in het 
Ontwerpbestemmingsplan bevorderen van houtbouw en het gebruik van 
zogenaamde ,, natuurlijke, dus brandbare  materialen”juist hier 
levensgevaarlijk is. 
 
NB.  Niet is gedacht aan lichtvervuiling en geurhinder voor de omringende 
         natuurgebieden bij de voorbereiding van het besluit, strijd met artikel 
         3:2 Awb en bij  het MER-rapport van 1 december 2020 
 
Verzuimd is bij de planvoorbereiding en in het MER-rapport van 1 december 
2020 te denken aan de alom aanwezige lichthinder `s nachts en overdag op 
donkere dagen, die de nachthemel en de omringende natuurgebieden 
verstoort. Deze milieuhinder door de verlichting van huizen en flats tot 18 
meter hoog, en vanuit  tuinen (ook in de donkere dagen van Kerst) en 
lantaarnpalen  (die absoluut noodzakelijk zijn om redenen van sociale 
beveiliging `s nachts tegen ,,gespuis’’)  ter  beveiliging van deze wijk, ,,gebouwd  
,midden in de enge natuur’ “verstoort ook het territorium van de Das (Meles 
Meles), die zijn  hoofdburcht heeft op een kleine 220  meter afstand op het 
terrein van de Watertoren van Laren. Ook andere nachtdieren worden hierdoor 
gestoord en verjaagd. Hun fysieke leefomgeving wordt direct hierdoor 
bedreigd. Voor de Das geldt daarenboven dat  de das extreem gevoelig is voor 
geur van haar hoofdvijand de mens en de hond.  Ook met die geurhinder vanuit 
deze woonwijken is geen rekening gehouden. Strijd is aanwezig met artikel 3:2 
Awb, de vereiste zorgvuldigheid bij het voorbereiden van een besluit. 
 
3.      Plan van behandeling van de zienswijze 
  
Allereerst zal in volgorde nader worden ingegaan op de bevreemdingen, 
waartoe het Ontwerpbestemmingsplan aanleiding geeft vanwege het niet 
noemen van eerdere besluiten over het plangebied Crailo van de Provincie 
Noord-Holland en de eerdere doordachte gezaghebbend opvattingen van de 
stadsbouwmeester Dudok van Hilversum over het niet aanleggen van 
stadswijken in de randen  van de dorpen in het Gooi. Deze opvattingen sluiten 
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aan bij de doelstellingen van de SNLG en de Stichting Behoud Gooise Heide, 
SBGH (2000). Zie: paragraaf 3.1. 
 
Vervolgens zullen de bevreemdingen worden behandeld,  waartoe het 
bestuderen van de Regels  aanleiding geven (paragraaf 3.2). 
Daarna wordt ingegaan op de bevreemdingen, die samenhangen met de 
Toelichting op het Ontwerpbestemmingsplan (paragraaf 3.3). 
 
Ten derde wordt ingegaan op de bevreemdingen die samenhangen met het 
MER-rapport van ARCADIS van 1 december 2020 (paragraaf 3.3). 
 
Bij deze bevreemdingen zal nader specifiek  worden ingegaan op de hiaten, 
vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de 
relevante bijzonderheden. Bestudeerd zal worden waar de adviezen van de 
Commissie voor de milieueffecterapportage zijn genegeerd.  
Na de bespreking van deze onderwerpen volgen de conclusies (paragraaf 4). 
 
 3.1.        het niet noemen in het Ontwerpbestemmingsplan Crailo ca 2021 van 
                eerdere besluiten over het plangebied Crailo van de Provincie Noord- 
                Holland en de eerdere doordachte gezaghebbende opvattingen, 
                ondersteund door de Stichting Natuur en Landschap het Gooi   

 
3.1.1     Onder verwijzing naar bijlage 1 en de daarin opgenomen 
                oprichtingsakte van   februari 2021 van de Stichting Natuur en 
                Landschap het Gooi  (SNLG) wordt  het volgende opgemerkt: 

 
 In 2000 werden de in Bussum wonende  bestuurleden van de SNLG zich 
bewust van de noodzaak op te komen voor de natuur in het Gooi. Dit werd 
veroorzaakt door plannen van de gemeente Hilversum om een weg te forceren 
onderlangs Bussum Zuid op de Bussumerheide in het jaar 2000.  Met de in dat 
jaar door mevrouw Carla Bosmann eveneens als voorzitter opgerichte  Stichting 
Behoud Gooise  Heide (SBGH) werd de realisering van een sinds 1945  door 
bestuurders van Hilversum gepropageerde  weg tussen Hilversum en de A1 
over de hei bij Bussum Zuid verhinderd; 
  
Lees: “De Gooise Heide, heidespecial”, uitgave van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, 
2018, 148 pagina’s, en de terugblik in deze ‘special’ op het bestaan van de Stichting Behoud 
Gooise Heide (SBGH) pg`s 136 en 137: “Op 9 mei 2001 laat Noord-Hollands provincie 
bestuurder De Boer weten dat er definitief geen weg over de heide komt: “Vanochtend is dat 
standpunt door het gehele college van Gedeputeerde Staten aangenomen.(…)”. Volgens 
milieugedeputeerde Meijdam was de grote weerstand onder de bevolking, die opkwam voor 
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het behoud van ons  landschap (niet de “backyard”, maar onze “frontyard”, PB), alles 
bepalend voor het definitief afzien van deze weg: “De maatschappelijke haalbaarheid van 
een weg over de hei is nu en waarschijnlijk NOOIT aanwezig. In die zin heeft het voor ons 
geen nut om te pleiten voor het onhaalbare en de relatie met de omgeving wezenlijk te 
schaden”, zo luidde de conclusie van de Provincie.  
Eensgezind waren B&W van Bussum, de gemeenteraad en de bevolking van het Gooi en van 
Bussum, nu Gooise Meren, blij met dat resultaat. 
 
NB. De correcte politieke conclusie van milieugedeputeerde Meijdam en van de provincie 
Noord-Holland sloot aan bij het advies van de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi 
onder voorzitterschap van architect Dudok (stadsbouwmeester van Hilversum) met als 
conclusie s onder meer: ,,geen nieuwe hoofdverbindingen door nog maagdelijk land”,  en  
,,geen wanverhouding tussen het bebouwde  en onbebouwde deel van het Gooi”. 

Duidelijk is dat ook  bij het Ontwerpbestemmingsplan Crailo eerdere  
politieke besluitvormingsprocessen dienen te worden onderzocht ten einde 
te bepalen , of er in het geval Crailo sprake is van consistentie van beleid. Dat 
blijkt zeker niet het geval te zijn.  
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 26 juni 2019 
geadviseerd op pg. 3 onder 2.1  ter zake van het proces: 
,, Geef in het MER een overzicht aan de hand van een schema van het doorlopen proces en de 
reeds genomen besluiten. (zie daarbij verder  noot 1: de Commissie is van mening dat het 
proces  met o.a. een ambitiedocument, ruimtelijk concept, stedebouwkundig plan nog niet 
helder genoeg is omschreven  in de  notitie Reikwijdte en Detailniveau Ontwikkeling 
Buurtschap Crailo van 3 april 2019, nader te noemen  R&D. Geef ook aan de hardheid van  

besluiten.) 
Geef ook aan op welke wijze  eventueel andere overheden(bij voorbeeld ruimtelijk kader van 
de Provincie Noord-Holland), belangenorganisaties en particulieren betrokken zijn geweest 
bij het proces en tot welke randvoorwaarden en uitgangspunten dit heeft geleid.” 
 

In dit kader wordt reeds nu opgemerkt, dat het GEM bij aanvang van het 
betrekken van meedenkende burgers geweigerd heeft  G. Vorstman, 
bouwkundig ingenieur en betrokken bij de SBGH, waaruit de SNLG is ontstaan, 
toe te laten bij dit meedenkproces enige jaren geleden. Ook liet de directeur 
van de GEM, Jan van Nieuwenhuizen zich op een eerste informatiebijeenkomst 
ontvallen tegen  mevrouw C. Bosmann (zonder te weten wie zij was) op haar 
vraag, ,, of er politieke bestuurders (wethouders/raadsleden) bij de 
voorbereidende gesprekken betrokken waren”: ,,Nee, gelukkig niet. We kunnen hier 

zelf buiten de politiek om onze gang gaan”. Dit en andere wederwaardigheden waren 
niet bevorderlijk voor het vertrouwen in een onpartijdige en 
onbevooroordeelde gang  van zaken. 
 
Interessanter is nu na te gaan, welke rapporten en nota’s – hoe ook 
genaamd- vanuit het openbaar bestuur bestaan, die niet zijn genoemd door 
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ARCADIS en/ of het GEM. En dit terwijl eerdere beleidsopvattingen die nadien 
zijn veranderd al wel tot rechtsgevolg hebben geleid, in ieder geval voor de 
Manege Gooi- en Eemland, die nu wordt bedreigd met het afnemen van 
eigendomsrechten middels geurcontouren, maar welke manege zo’n tien jaar 
geleden in overleg met de provincie Noord-Holland tot ruilverkaveling is 
overgegaan om het toen bestaande en plotsklapse  plan tot de vestiging van 
een  bedrijventerrein op Crailo te realiseren. En nu  zien de manegehouders 
zich geconfronteerd  met de geenszins als denkbeeldig te beschouwen kans, 
dat nieuwkomers/bewoners van een nu te realiseren stadswijk Crailo, vallend 
onder Gooise Meren, Hilversum en Laren (in het Ontwerpbestemmingsplan 
eufemistisch “Buurtschap” genoemd)   in de toekomst zullen eisen,  dat de 
manege stopt. 
(Zie in dit verband:  www.manegegooieneemland.nl; contactgegevens: Stichting 
Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland, Anne Franklaan 181 A, 1403 HL 
Bussum, 035-6935007)       
 
Dit werd aan de secretaris van de SNLG  op woensdag 10 februari 2021 in 
gesprek met mevrouw Ellen Barneveld,de eigenaresse met haar man van de 
manege voor gehandicapte kinderen desgevraagd door haar meegedeeld. 
Ondertussen hadden zij in verband met het nadien losgelaten plan tot vestiging 
van een bedrijventerrein op Crailo vanwege de  in verband met de verkaveling 
noodzakelijk geworden  bouw van een nieuwe stal (de eerdere stal lag op het 
afgestane deel van hun eerder bestaande bedrijfsterrein) al hun spaargeld in de 
bouw van de nieuwe stal gestoken. En nu zijn de plannen veranderd, met 
nieuwe bewoners in een – tegen alle regels in het Gooi in-  18 meter hoog 
gebouw  met zicht op hun erf. 
 
________________________________________________________________   
Dat gebouw van ,,18 meter hoog” wordt aangeduid in de Regels van  het 
ontwerpbestemmingsplan op pg. 22/58 onder 6.3 Toelichting als                         
,, bebouwingsaccenten van 18 meter “ , waarvan er totaal meer dan drie 
,,bebouwingsaccenten’’ binnen het plangebied zijn geprojecteerd. 
 
NB.    Het woord  ,,bebouwingsaccent” ontbreekt met kennelijke opzet in  de 
definitiebepaling, artikel 1 van de Regels op pg. 6/58.  Daar worden alleen de 
begrippen ”bebouwing” en “bebouwingspercentage” gedefinieerd. Het 
weglaten van het woord “bebouwingsaccent” is een ernstig en stuitend hiaat 
in dit begrippenapparaat. Het woord ,,accent”is pure misleiding. Het gaat om 
een extra bouwlaag op gebouwen die ver boven de boomlaag uitsteken in 
weerwil van de mededeling van wethouder de heer A. Scheepers in het 

http://www.manegegooieneemland.nl/
http://www.manegegooieneemland.nl/
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,,Webinar” van 4 februari 2021.Hij noemde “bomen van 18 meter hoog die 
deze ,,accenten”aan het zicht zouden onttrekken”. Letterlijk zei deze 
wethouder in antwoord op de vierde vraag van overigens de heer  T. Zeegers 
van de GEM:,, Niet alles is voetstoots te accepteren. Hoe zit het met 28 meter 
hoogte? Hoe blijft het landschap leidend?” Antwoord van wethouder A. 
Scheepers: ,,Goede vraag. Alleen hier en daar een klein accent, waar reeds 
hoge, oude bomen staan. De gebouwen vallen weg in het landschap. Je denkt 
altijd dat er nergens gebouwen in de buurt zitten. De natuur blijft altijd een 
rol spelen.” 
Vraag van de SNLG in dit verband:   Waar staan die bomen dan? Waar is de 
overheid mee bezig??   
_________________________________________________________________  
 
ARCADIS, de GEM en geen van de op  4 februari 2021  juichende wethouders 
heeft ooit rekening gehouden  met de belangen van deze eigenaren, 
waaronder het gerechtvaardigde belang van de rechtszekerheid. Straks ligt hun 
bedrijf binnen   de bebouwde kom in plaats van tot nu buiten de bebouwde 
kom. Zij vrezen niet ten onrechte een hausse aan klachten van overlast in 
verband met paardenmest. Zoals dat nu al aan de orde is van de kant van 
bewoners van de Anne Franklaan in Bussum op minder dan 100 meter op 80 
meter afstand ten noordwesten van  hun bedrijf: stadsmensen. Bij de 
bespreking van de stukken wordt hier nader op ingegaan.  
 
3.1.2           Verzwegen beleidsstukken, gezaghebbende opvattingen 
                    (stadsbouwmeester Dudok). Verzwegen rapport van Wageningen 
                    Environmental Research (WenR) Alterra van maart 2017 
                    Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid, 
                    programma van eisen voor woningbouw nabij de natuurbrug 
                    vanuit ecologisch perspectief. Rapport nr. 2799, ISSN 1566-7197 
 
Komen we toe aan de hiaten in het Ontwerpbestemmingsplan Crailo ca 2021 
door  het weglaten van essentiële bestuurlijke documenten, opvattingen van 
gezaghebbende auteurs en een verzwegen rapport van Wageningen University 
& Research. Deze hiaten zijn alle in strijd met het advies van de Commissie 
milieueffectrapportage van 26 juni 2019. 
 
In het MER-rapport van 1 december 2020 wordt op pg.9 ingegaan op de 
geraadpleegde ,, Achtergrondrapporten”.  Dat overzicht  over de ontwikkeling 
van Crailo begint met het ,, Ambitiedocument Crailo” uit 2017. Van een studie 
van eerdere rapporten, zoals van de Vereniging van Vrienden van het Gooi, 
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opgericht in 1932 ter bescherming ,,tot in eeuwigen dage” van de natuur in het 
Gooi blijkt in het MER-rapport niets.  
In het navolgende worden citaten opgenomen van : 
3.1.2.1: Om de toekomst van het Gooi, verslag van het Gooicongres van de 
                VVG, gehouden te Hilversum op zaterdag 7 november 1959, 48 pg`s; 
3.1.2.2: Concept basisplan voor de openluchtrecreatie in natuur en landschap 
                van het Gooi, Buro Maas,Rijswijk,  april 1974, 173 pg`s, opdrachtgever 
                Gewest Gooiland, later Gewest Gooi en Vechtstreek; 
 3.1.2.3: Streekplan Noord-Holland, Gooi-en Vechtstreek, 1998, hfst.5 Kwaliteit 
                Groene Ruimte, pg 33,34, 114-116; 
3.1.2.4: Effect van begrazing op heidevegetaties in het Gooi, J.W. Heil en J.T. de 
                Smidt, Heil Consultancy, mei 2000, 24 pg`s excl.. bijlagen; 
3.1.2.5: Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid, programma 
                van eisen voor woningbouw nabij de natuurbrug vanuit ecologisch 
                perspectief,  E.A. van der Grift  & D.R. Lammertsma, Wageningen 
                University & Research, maart 2017,31 pagina’s, rapportnummer 2799, 
                ISSN 1566-7197,opdrachtgever GNR;  
 
Deze rapporten en verslagen en het streekplan zien op aspecten als 
verstedelijking, hoogbouw en natuurbouw, wenselijkheden en 
onwenselijkheden, resp. eisen te stellen aan woningbouw,  natuurbouw in en 
aan de randen van de bebouwde kommen  bij en in de bos- en heidegebieden 
in het Gooi. Deze bronnen nopen tot grote voorzichtigheid, resp. afzien van 
plannen van stedelijke ontwikkeling zoals het Ontwerpbestemmingsplan Crailo. 
Ten onrechte zijn deze rapporten niet genoemd , de stukken onder 3.1.2.1  t/m 
4,  of slechts ten dele genoemd, het rapport onder 3.1.2.5, en zulks ten 
onrechte. 
 
3.1.2.1:       Om de toekomst van het Gooi, verslag van het Gooicongres van de 
                    VVG, gehouden te Hilversum op zaterdag 7 november 1959, 48 pg.`s 
 
  
Mr. H.P. Gorter, directeur van Natuurmonumenten waarschuwt in zijn rede ,, 
Dreigende ondergang van het Gooise Natuurschoon“, onder verwijzing naar het 
advies van de Centrale Schoonheidscommissie voor het Gooi (onder leiding van 
architect Dudok van oktober 1925 in het licht van de plannen van de stad 
Amsterdam om op de centrale heide (Bussumerheide en Westerheide en het 
Gebed zonder End) een tuinstad  te stichten met de boodschap uit 1925: ,, 
Spaar de heide, spaar het bos!”) 
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Gorter hield  het volgende  betoog:  
,, De commissie kwam in 1925 in het kort tot de volgende conclusies: 
-uitbreiding van de bebouwing concentrisch vanuit de kernen; 
- dus: geen villaparken buiten dorpsverband, geen lintbebouwing langs 
   verbindingswegen; 
- geen nieuwe hoofdverbindingen door nog maagdelijk land; 
- geen wanverhouding tussen het  bebouwde en onbebouwde deel van het 
   Gooi;  
- de te sparen delen in handen brengen van stichtingen of verenigingen die het 
   behoud van natuurschoon beogen. 
Dit leidt dan tot een algemene  richtlijn: 
      beperk de bebouwing  tot de engen (zonder deze daarom geheel vol te 
      bouwen) 
       geen verdere bebouwing van bossen en heiden 
       houd fraaie uitzichten over engen en heiden open. 
M.i. nog steeds voortreffelijke richtlijnen.(…) 
 
De richtlijnen van 1925 moeten  aangehouden worden, of het Gooi zal het Gooi niet meer 
zijn. 
Reeds hier doemt een schrikbeeld op: een aaneengekitte agglomeratie Hilversum-Bussum-
Naarden-Laren met een ,, city”op de centrale Gooise heide en uitlopers naar Huizen en 
Blaricum, wat ik zou willen noemen de ,, Gruwelstad Gooi”. 
Willen wij deze gruwelstad vermijden, dan is er geen andere keus dan: de bestaande 
natuurruimten coûte que coûte handhaven, zowel de centrale heide als de groene randen. 
Ook zullen wij moeten vermijden, de bestaande ruimten door grote wegen te versnijden: het 
plan b.v. voor een rijksweg met een ruime boog beoosten Hilversum druist rechtstreeks in 
tegen de bovengenoemde richtlijnen. (… ) 
Het natuurschoon is een levensvoorwaarde voor het Gooi, een onmisbaar  bestanddeel van 
het karakter van de streek. Deze natuurruimte wordt echter met een snelle en volledige 
ondergang bedreigd, als wij de ontwikkeling niet in de hand houden. Alleen als de 
gemeentebesturen met volle overtuiging achter de principes blijven staan, die in 1925 
werden uitgestippeld en zichzelf daarvoor welbewust en in onderlinge samenwerking 
beperkingen opleggen, zal de ,, Gruwelstad Gooi”slechts een boze droom blijven.” 
 

Prof. H.D. de Vries Reilingh, hoogleraar sociale geografie aan de UvA noemde 
in zijn rede  (,,De sociaal-economische ontwikkeling van het Gooi”, pg. 15 van 
de bundel)  een centrale passage uit het werk van ook door andere inleiders 
genoemde stedelijk socioloog/geograaf/historicus Dickinson : 
,, Dickinson heeft er in zijn ,, City region and regionalism”al op gewezen, dat gemeenten 
behoren te bestaan uit een verzorgingscentrum met het daarop geöriënteerde gebied.(…) 
Het is derhalve bij een voortgaande uitbreiding van de woonbebouwing duidelijk, dat deze 
een totaal ander karakter krijgt dan de tot dusverre toegepaste karakteristieke landelijke 
bebouwingswijze, welke zo goed bij het Gooi past. Dat zal stellig de aantrekkelijkheid van het 
woongebied ernstig aantasten. Het gaat dus niet alleen om de natuur, maar ook om de 
wijze van bebouwing en daarmee dreigen de industrialiserende Gooise gemeenten om zo 
te zeggen in het eigen vlees te snijden. Een dergelijke groei van de zg. 
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,,stuwende”bevolking veroorzaakt echter een navrante groei van de verzorgende 
bevolking (winkelstand, diensten, enz.) zodat  elke uitbreiding om zo-te-zeggen dubbel-op 
gaat. En voor het Gooi wordt dat dan vierdubbel-op, indien zowel de woonforensen worden 
vastgehouden als de werkforensen van elders hier tot vestiging worden toegelaten. (…)” 

(onderstreping en vet gedrukt, PB). 
  Mevrouw Ir. E.F. van den Ban,Oud-hoofdingenieur  A bij de Zuiderzeewerken, 
stedebouwkundige van Haarlem pleitte in haar rede (,, Planologische 
mogelijkheden voor het Gooi”) dringend voor samenwerking tussen de zes 
Gooise gemeenten: ,, Dat samenwerking zeer nodig is, blijkt o.m. uit de vele plaatsen, 

waar woonwijken  zich over meer dan één gemeente uitstrekken (zoals bij Crailo over Huizen, 
Blaricum, Laren en Bussum (…) en waar gemeenten zelfs geheel aaneen zijn gegroeid (zoals 

Blaricum en Laren, Naarden en Bussum, Bussum en Huizen)”  Mevrouw Van den Ban 
pleitte voor onder meer: 

- (4) Alle  nu nog in het Gooi bestaande natuurruimten onbebouwd houden en geen 
verdere schending en ontluistering van het Gooise natuur- en landschapsschoon 
dulden; 

- (5) zo groot mogelijke afstanden tussen de Gooise bebouwingskernen  handhaven 
ten einde te voorkomen, dat deze aan elkaar gaan kitten en tenslotte een                     
,, gruwelstad” Gooi vormen met een uitgestrekt aaneengesloten bebouwd oppervlak, 
waarbinnen enige plekjes natuurschoon te midden van bebouwingen bewaard zijn 
gebleven; 

- (6) geen doorsnijding van het Gooi door nieuwe hoofdverkeerswegen voor 
doorgaand verkeer, dat niet in het Gooi behoeft te zijn, want daar niet zijn beginpunt  
of doel heeft.” 
 

Bouwmeester W.M. Dudok van Hilversum voerde na deze lezingen  het 
woord: 
,, (…)  en intussen gaan wij planologen maar door de steden bij te staan in de eindeloze groei: 
een stedenbouw van de geringste weerstand: een stedenbouw van de uitdijende vetvlek. Wij 
hebben weliswaar het morsen met huizen, de lintbebouwing overwonnen, maar nu morsen 
wij met hele wijken en aggraveren de alreeds hopeloze toestand in onze binnensteden. Ik 
verzet me reeds tientallen jaren tegen deze dikwijls schadelijke uitbreiding. Ik meen dat wij 
planologen niet alleen hebben te denken aan de uitdijende steden en dorpen, maar evenzeer 
en speciaal in dit kleine land met zijn kleine afstanden , aan de landelijke gebieden die daar 
tussen liggen. Ik ben er meer dan ooit van overtuigd, dat er gevallen zijn waarin het 
omringende natuurgebied van zo grote waarde is voor de streek en voor het gehele land is, 
dat het behouden moet blijven. En dat het hier in ons Gooi zo is. Dat tussenliggende 
natuurgebied moet onaantastbaar zijn als ware het zee, dan zou men het ook niet met 
bebouwing bedreigen. (…).  Ik gaf in het algemeen[lees: aan het Hilversumse 
gemeentebestuur een kwart eeuw geleden]  ook de richting aan om dit te effectueren en 
wees op de noodzakelijkheid tot doeltreffend gebruik van de binnenruimte (…) En juist zo’n 
plan maakt het mogelijk de stad in de diepte te doen groeien. Ik bedoel daarmee dat de 
ingetuinde stad zich harmonisch ontwikkelt en zich datgene assumeert wat het stedelijk 
leven inderdaad waardevol kan maken: culturele centra, leeszalen, enz.enz., kortom dat de 
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stad niet wordt tot een van die cultureel vlakke steden met haar verwarde huizenmassa’s, 

maar tot de volledige stedelijke gemeenschap.” (vet gedrukt, PB). 
 
Commentaar SNLG: 
Wie deze aanbevelingen van het Gooi Congres uit 1959 ter harte neemt, ziet 
dat deze lessen volledig zijn genegeerd in het Ontwerpbestemmingsplan Crailo 
ca.  2021: 

-  Wèl: een aantasting van de groene rand; 
- Wèl:  een decentrale  nieuwe stad in Crailo met daarbij een toekomstige 

           aangebouwde stad in Blaricum, aangrenzend aan Crailo: elk op zich 
           en in samenhang met elkaar een  nieuwe stedelijke agglomeratie   
           van zeker 590 plus 500 woningen  met een van daaruit gaande 
           grote druk op de omringende resterende natuur. Al deze mensen 
            moeten zich verplaatsen en  recreëren; 
Géén samenwerking:  tussen de drie gemeenten Gooise Meren, 
Hilversum en Laren en aan de andere kant van de A1 met Blaricum en 
Huizen; 

- Wèl:  een ,, gruwelstad Gooi” met eigen ,, verzorgingseisen” ;    
-   Wèl een toenemende druk op het Gebed zonder End, de huidige 
    zandweg tussen Hilversum via Crailo naar de A1, met nu al bij Crailo 
    asfaltering en straatverlichting langs dit deel van deze zandweg, 
    weggeschreven in alle vermeldingen van het Ontwerpbestemmingsplan 
    als ,, een bomenlaan”, wat het landschappelijk juist niet is. (Hierover in 
    deze zienswijze hieronder  meer). 
-   Wèl een verder gaande afknabbeling van de natuur in het Gooi met 
     hoogbouw, weggeschreven in het Ontwerpbestemmingsplan als 
     “meerdere bebouwingsaccenten van 18 meter hoog” dus geen accen- 
     ten, maar ,, landmarks” met daarbij horende woontorenverlichting, met 
     als  gevolg:  gebouwenhinder door woontorens die  niet passen in dit 
     gebied  qua schaal en maat. 

-  

3.1.2.2:     Concept basisplan voor de openluchtrecreatie in natuur en 
                   Landschap van het Gooi, Buro Maas,Rijswijk,  april 1974, 173 pg`s, 
                   opdrachtgever Gewest Gooiland, later Gewest Gooi en Vechtstreek 
 
Dit rapport kent een onderzoeksgeschiedenis  van zes jaren vanaf 1968 tot april 
1974. Hoewel door tegenwerking van de zes burgemeesters van het Gooi niet 
aanvaard, bevat het bevindingen die van belang zijn voor het plangebied Crailo. 
Op pg. 51-52 wordt ingegaan op Hoogbouw met als conclusie:  
       -     In vrijwel het gehele centrale heidegebied is hoogbouw in de stedelijke randen van  
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             Hilversum en Bussum zichtbaar. De heidevelden dreigen hun karakter te verliezen bij 
              nog meer “visuele onteigening” door hoogbouw. 

- Het gevaar bestaat dat bescherming van de heidevelden moeilijker wordt naarmate 
ze meer in de stedelijke sfeer worden opgenomen. 

- Het betrekken van natuurgebieden in de stedelijke sfeer (ombuiging tot stadspark) is 
ook uit oogpunt van milieudifferentiatie niet gewenst. 

- Uitgaande van het uitgangspunt dat het bestaande  karakter van het 
landschapsschoon bewaard dient te blijven, moet geteld worden dat massale 
hoogbouw van meer dan 20 meter hoog die op korte afstand zichtbaar is op de 
heidevelden, onaanvaardbaar is. Uitzonderingen kunnen zeker gemaakt worden voor 
enkele hoge, ijle accenten zoals in het verleden de kerktorens. 

- In alle bestemmingsplannen dient reeds geplande hoogbouw of nog te plannen 
hoogbouw te worden getoetst op de zichtbaarheid op de heidevelden en andere 
visueel kwetsbare gebieden. “ 

 

Commentaar SNLG: 

 
In het Ontwerpbestemmingsplan Crailo wordt op pg. 22/58 van de regels 
opgesteld door ARCADIS gesproken over ,, meer dan drie bebouwingsaccenten 
van 18 meter binnen het plangebied”. Waar deze woontorens (géén ,, 
kerktorens uit het verleden”) zijn geprojecteerd in het plangebied is niet 
vermeld. Zoals mevrouw Barneveld van de manege op woensdag 10 februari 
2021 in gesprek met P. Bogaers uitlegde komen deze woontorens te staan pal 
tegen hun erfgrens van de manege aan. Dit betekent pal bij de hei.  Het 
voornemen tot de bouw van 18 meter hoge woontorens is daardoor qua maat 
en schaal  onaanvaardbaar voor de SNLG. De wethouder van Hilversum kwam 
met de fabel dat deze schuil zouden gaan onder meer dan 18 meter hoge 
bomen en daardoor zouden worden afgeschermd. Dat is een fabel: Bomen van 
die hoogte groeien daar niet als een wintergroen scherm, dat beschermt tegen 
visuele hinder voor de  omgeving. 
 
3.1.2.3:    Streekplan Noord-Holland, Gooi-en Vechtstreek, 1998, hfst.5 
                  Kwaliteit  Groene Ruimte, pg 33,34, 114-116 
 
Op pg. 33 van dit Streekplan Noord-Holland Gooi- en Vechtstreek uit 1998 
wordt door de provincie meegedeeld: 
,,De provincie streeft naar de ontwikkeling van een aaneengesloten en samenhangende 
landschappelijke en ecologische structuur in Gooi en Vechtstreek. Dit wordt niet alleen 
bereikt door behoud van de bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, 
zoals de Stelling van Amsterdam, maar wordt verder vormgegeven door: 
het opnemen van de begrenzing van het Groene Hart, de bufferzones, het agrarisch 
kerngebied, de natuurkerngebieden en milieubeschermingsgebieden, de aanwijzing van de 
contouren  stedelijk gebied. De provincie stimuleert de aanleg van bos, zo mogelijk in de 
vorm van nieuwe buitenplaatsen. (…) 
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5.1 Algemeen 
 Om de natuurlijke diversiteit van de regio te behouden en op verschillende plaatsen te 
herstellen is het beleid erop gericht om bestaande natuur- en groengebieden zoveel mogelijk 
aaneen te sluiten tot één groot groengebied. Het gaat vooral om het vechtplassengebied en 
de Gooise stuwwal met bossen en heidevelden. (…) 
 
5.2 Restrictief beleid 
(…) In Gooi en Vechtstreek is het restrictief beleid  gericht op het vrijhouden  van de groene 
ruimte van stedelijke bebouwing en behoud van de waarden van natuur en landschap. Dit 
beleid ondersteunt daarmee ook het compacte-stadbeleid voor de stadsgewesten. Daarbij 
wordt nieuwe bebouwing zoveel mogelijk  in of direct aan het stedelijk gebied gerealiseerd. 
Dit teneinde de automobiliteit terug te dringen, het stedelijk draagvlak te versterken en 
bouwen in landelijk gebied tegen te gaan. Voor Gooi en Vechtstreek zijn ter ondersteuning 
van dat beleid ook het Groene hart en het Bufferzonebeleid van toepassing.” (...) 

 
Op pg. 114 wordt nadrukkelijk over Crailo het volgende meegedeeld: 
,, Bedrijventerrein Crailo (…) 
Achtergronden en uitgangspunten 
De locatie ligt direct aan de A1. Het terrein ligt op het grondgebied van de gemeenten Laren, 
Hilversum en Bussum en grenst aan de gemeenten Blaricum en Huizen. Het terrein bestaat 
uit zes gedeelten: 
.  Asielzoekerscentrum , AZC, 20 ha. 
.  Beheersgebouw defensie. 
.  Natuurgebied annex oefenterrein, 14 ha. 
.  Oefen- en rampenterrein, ORT, 9,5 ha. 
.  Kolonel Palmkazerne, 15,5 ha. 
Uitgangspunten: 
.  de ontwikkeling van het bedrijventerrein Crailo heeft betrekking  op het gedeelte 
    Asielzoekerscentrum  (20 ha). 
.   Bedrijvigheid die op Crailo gevestigd wordt  dient de bestaande regionale 
     productiestructuur te versterken en of aan te vullen. Detailhandel in welke vorm ook is 
     niet toegestaan. 
.    Crailo is gesitueerd in grondwaterbeschermingsgebied categorie I en II. Dit betekent, dat 
     alleen schone bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. 
.    De locatie is uitsluitend  bereikbaar via het hoofdwegennet. Dit maakt Crailo tot een C- 
     locatie. Dit betekent dat vestiging van kantoren en detailhandel niet is toegestaan. 
.    Stedelijke ontwikkeling op het natuurterrein annex oefenterrein is uitgesloten; 
.    Opheffen  van de barrièrewerking van de A1 voor natuur door aanleg van een ecologische 
     verbinding. 
 
Projectbeschrijving 
Het project is gericht op het realiseren van een hoogwaardig bedrijventerrein. De term 
hoogwaardig heeft betrekking op het type bedrijvigheid,  de ruimtelijke inpassing, de 
stedenbouwkundige opzet en architectonische vormgeving. Door herinrichting en 
functiewijziging kan het terrein deels de stedelijke functie behouden en de natuur en het 
landschap hersteld worden. 
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Het deel dat thans wordt ingenomen door het AZC zal worden ontwikkeld. Dit deel beslaat 20 
ha. Het contract met het AZC loopt af op 1 januari 1999. Vanaf 1999 zl het AZC, volgens 
plannen van het ministerie van Justitie, in verkleinde vorm (thans 11 ha) gecontinueerd 
worden. (..) het AZC heeft in verkleinde vorm een omvang van 3 ha.  
Bij vestiging van ‘schone’ hoogwaardige bedrijvigheid kan worden gedacht aan vestiging van 
bedrijven in de sectoren micro-electronica, telecommunicatie, Multi-media en 
onderzoeksinstituten op het terrein van bio-technologie en chemie. De centrale ligging in het 
Gooi  maakt het terrein ook zeer aantrekkelijk als centrum voor stadsdistributie. Een 
haalbaarheidsonderzoek zal  nader moeten uitwijzen of en in hoeverre een dergelijke optie 
reëel is. 
Hoewel het de verwachting is dat in de streekplanperiode de functies van de terreingedeelten 
het Oefen en Rampenterrein (ORT) en de Kolonel; Palmkazerne niet zullen wijzigen, houden 
wij de mogelijkheid van een eventuele uitbreiding van het bedrijventerrein open. 
De bereikbaarheid per openbaar vervoer moet verbeterd worden. Daarbij kan worden bezien 
of er aansluiting mogelijk is met het busstation bij het nabijgelegen ziekenhuis. Bij voorkeur 
dient de locatie aangesloten te worden op het te ontwikkelen net van Hoogwaardig 
Openbaar vervoer. 
Crailo is de enige locatie in het Gooi waar het mogelijk is een ecologische verbinding tot 
stand te brengen tussen de ter weerszijden van de A1 gelegen natuurgebieden. Het ecoduct 
is gedacht aan de oostzijde van de locatie, grenzend aan het waterwingebied. Om het 
ruimtebeslag van ecoduct en bedrijventerrein zo beperkt mogelijk te doen zijn wordt gedacht 
aan dubbel grondgebruik. Bij een verdiepte aanleg van bedrijfsgebouwen zou het dak kunnen 
fungeren als onderdeel van het ecoduct. 
 
Aanzet tot een Plan van aanpak 
.   Organisatie 
     De ruimtelijke planvorming voor Crailo is een taak voor de twee direct betrokken 
     gemeenten: Hilversum en Laren. Bij de planontwikkeling zullen ook de aanliggende 
     gemeenten Bussum, Blaricum en Huizen, de Kamer van Koophandel voor Gooiland en het 
    Goois Natuurreservaat betrokken moeten worden. De provincie neemt het trekkerschap 
     op zich en stelt daarvoor menskracht ter beschikking; 
.  Instrumentarium 
    Op dit project kan de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing verklaard worden; 
.    Investeringen 
     De financiële haalbaarheid van het project zal onderzocht worden. Dit zal geschieden op 
     basis van het op te stellen Plan van Aanpak. Dit plan van aanpak zal in 1999 gereed zijn. 
     mogelijk kan een beroep worden gedaan op de provinciale FINH-gelden en Fonds 
     Economische structuurontwikkeling; 
.  Planning 
    Het project moet vóór 2005 gerealiseerd zijn.” 

 
Commentaar SNLG: 
  
De in dit streekplan opgenomen afbeeldingen op pg. 115 en 116 suggereren 
een robuuste natuurbrug met aan beide uiteinden en brede waaiervormige 
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toegang voor dieren. Het bedrijventerrein is gelokaliseerd op het 
terreingedeelte van het AZC. 
 
 De toenmalige, maar in het najaar van 2020 gesloopte,  Groene  mantel die de 
NW-ZO- zijde van het plangebied afschermde van het fietspad van Bussum naar 
het Janskerkhof en de boszoom van ZW naar NO aan de ZO-zijde van het 
defensieterrein zijn op de afbeelding  nr.9 niet ingetekend. Helder is dat de 
oostzijde van het ecoduct aansluit op de westelijke terreingrens van het terrein 
van de Watertoren in Laren, waar zich ook in 2020 en heden een vitale 
dassenburcht bevindt, op een kleine 220 meter afstand van het zuidoostelijk 
hekwerk van het plangebied (gemeten met Google Maps op donderdag 18 
februari 2021 door de SNLG-biologen drs. A.  Bijlard en drs. P.Bogaers). 
 
Interessant is het toenmalige beleid van de provincie om geen stedenkundige 
ontwikkeling toe te staan op dat terreingedeelte dat in het 
Ontwerpbestemmingsplan Crailo ca  2021  het ,,Middenterrein” of ,, Op de 
Hei”wordt genoemd, en dat aan de zuidwestzijde grenst aan de manege Gooi-  
en Eemland. 
 
 Leest men  de toelichting  in een apart kader op pg. 33 (hierboven niet 
geciteerd) dan is duidelijk, dat  een dergelijke bebouwing en de bouw van 
woningen op het middengedeelte (de schietbaan) niet is  toegestaan door de 
provincie ,,vanwege negatieve (= niet-positieve) effecten hiervan voor natuur 
en landschap”. 
 
 In het kader op pg. 33 wordt dit als volgt uiteengezet over woningbouw in het 
Groene Hart, dat o.i.  ook ipso facto  geldt voor de Groene Ruimte in het Gooi, 
c.q. het plangebied Crailo : ,, Bij het bouwen van woningen is een beperkte toename van 

woonbebouwing toegestaan met als ,, Uitgangspunt,  dat hierdoor wordt bijgedragen aan 
de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Dit betekent ondermeer dat er positieve effecten 
ontstaan voor natuur en landschap. Dergelijke projecten zullen steeds per geval beoordeeld 
worden”. 
 

Met andere woorden:  volgens de provincie zou  ,,verstedelijking” – “vrijwel 
altijd het bouwen van woningen” ( zoals dit door de provincie in het genoemde 
kader wordt gedefinieerd) in het Middengebied van Crailo leiden tot niet-
positieve effecten op natuur en landschap.  
 
NB.  Dat was een goede visie van de provincie Noord-Holland in 1998. Waarom 
dat nu in 2020 en 2021 anders zou zijn is niet te begrijpen. Met andere 
woorden, andere argumenten hebben bij de planwijziging de doorslag gegeven, 
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en wel financiële argumenten ten einde het project te kunnen betalen en 
economisch aantrekkelijk te laten zijn. Met natuur en landschap heeft zulks 
niets te maken. 
 
3.1.2.4:       Effect van begrazing op heidevegetaties in het Gooi, J.W. Heil en J.T. 
                     de Smidt, Heil Consultancy, mei 2000, 24 pg`s excl. bijlagen; 
                     Opdrachtgever: Goois Natuurreservaat, en Herstelstrategie 
                     H6230: Heischrale graslanden, versie  juni 2020. Smits, N.A.C., 
                     R. Bobbink, A.J.M. Jansen  & H.F. van Dobben  
 
 
In het rapport van Heil en De Smidt van mei 2000 is gekeken naar het effect van 
runderbegrazing op het herstel van de heidevegetaties in het Gooi, die door 
atmosferische stikstofdepositie waren vergrast in de decennia voorafgaande 
aan  het jaar 2000. Twee grassoorten stonden centraal, te weten bochtige 
smele en pijpenstrootje. Ruim 80 vegetatie-opnamen van elk 25 m2 zijn 
gemaakt in de verschillende heidegebieden in het Gooi waaronder de 
Bussumerheide. Geconcludeerd werd  bij analyse van de gegevens, dat 
runderbegrazing een significant effect had op de soortensamenstelling van de 
heide.,, Begrazing heeft een zeer positief effect op de verhouding struikheide –gras en dit 

effect is significant groter dan van andere beheermaatregelen , zoals maaien, branden en 

plaggen”.  
 
Het rapport is interessant in verband met de plannen van de GEM tot de 
ontwikkeling van heide vegetatie en van  heischrale graslanden in Crailo 
vanwege de mededelingen over heischrale graslanden in het rapport van mei 
2000, waarin  op pg. 8 wordt opgemerkt, ,,dat heischraal grasland-vegetatie 
karakteristiek is voor onbemest  grasland op zandige vaak lemige bodem in het heide 
landschap.”   
Van dit vegetatietype wordt voorts meegedeeld,  dat het vrijwel alleen te 
vinden is op begraasde terreinen. Op pg. 12 wordt beschreven:,, De kruidenrijke 

heide en de korstmosrijke heide zijn geheel afhankelijk van begrazing”.  
Commentaar SNLG: 
1)  De bodem in het plangebied is zo bewerkt en verstoord en omgewoeld op 
deze voormalige legerplaats, dat niet te verwachten valt, zoals het MER rapport 
ook stelt, dat er een voldoende groot onaangetast oppervak resteert om met 
kans op succes heide en  heischrale graslanden  op Crailo te realiseren nog los 
van de problematiek van stikstofmestgift uit de lucht (atmosferische depositie). 
 
2)  De afhankelijkheid van ,, begrazing”als beheermaatregel, zoals beschreven 
door Heil en De Smidt in 2010 wijst er eveneens op, dat het  in het 
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Ontwerpbestemmingsplan neergelegde  streven  naar  het creëren  van 
heischrale graslanden  zinloos is in  het plangebied. Ook in  de grote 
heidegebieden van het GNR heeft dit kruidenrijke type volgens het rapport 
van mei 2000 geen overlevingskans (pg.12). De rust, die een conditio sine qua 
non is voor de ontwikkeling van natuurlijke vegetaties, ontbreekt in deze 
nieuwe stedelijke omgeving. 
 
3)   Na 2010 is de politieke aandacht voor de grote problemen die de stikstof- 
mestgift via de lucht veroorzaakt voor de natuur in Nederland sinds de 
uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak in 2019 (over het PAS, Plan 
Aanpak Stikstof) enorm toegenomen. In het Ontwerpbestemmingsplan  Crailo 
ca 2021 is daar geen adequate aandacht, toegespitst op het plangebied zelf,  
aan besteed.  
 
4)   Gesuggereerd wordt in het plan, alsof  het erom gaat ,,welke 
stikstofbelasting de aanleg van de stadswijk Crailo (overigens absoluut geen: 
,,buurtschap’’),  en de eenmaal voltooide stadswijk Crailo  met zich 
meebrengen  ,,voor Natura 2000 gebieden”(nota bene  ver van Crailo gelegen, 
zoals het Naardermeer en Gooimeer zuidoever).  
 
5)   Volledig ten onrechte is verzuimd  in het Ontwerpbestemmingsplan Crailo  
te kijken naar de eerdere, en huidige en toekomstige  stikstofbelasting vanuit 
de lucht op het plangebied zelf, en tevens is verzuimd  te kijken naar de 
stikstofmestgift  vanuit   Crailo zelf door de nieuwkomers  met hun huisdieren 
van deze nieuwe stadswijk (en ook van de bewoners met hun huisdieren van de nieuwe 

stadswijk in Blaricum aan de overkant van de A1 op het terrein van het Tergooi ziekenhuis, 

eveneens een  nieuwe wijk van 500 woningen,  die ook daar,, moet”komen)  en de 
daarmee samen hangende effecten van die lokale terrestrische mestgift en 
verstoring op en binnen  het projectgebied Crailo zelf en op de natuurrestanten 
in dit gebied, en op de kansen voor natuurcreatie in dit gebied.  
 
6)   In dit verband heeft ARCADIS ten onrechte geen aandacht besteed  bij het 
geformuleerde streven tot de ,, aanleg (=natuurbouw) van heidevegetatie en 
de aanleg (=natuurbouw) van ,,heischraal grasland”  in Crailo aan de invloed op 
deze natuurbouw van de stikstofverrijking door de bewoners en hun huisdieren 
op het plangebied,  nog los van de problemen van betreding door de bevolking 
en hun kinderen, honden en andere huisdieren op deze natuurbouw.  
 
7)   Vergeefs wordt in het Ontwerpbestemmingsplan Crailo ca. gezocht naar 

enige verwijzing naar:    
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Herstelstrategie H6230: Heischrale graslanden 1 Kenschets 

https://www.natura2000.nl › PAS › Herstelstrategieën 
 
[Natura 2000Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Landschapsecologische systeemanalyse 

De Landschapsecologische systeemanalyse (LESA) is bedoeld als handleiding voor de 

methodische aanpak van landschaps-ecologische analyses in ons land. U kunt de LESA 

gebruiken als leidraad bij het uitvoeren van de gebiedsanalyse. De gedetailleerdheid en 

uitgebreidheid van de analyse is evenwel afhankelijk van uw gebied en uw vraagstelling. 

Indien u de LESA gebuikt bij de gebiedsanalyse van de Toolkit Herstelstrategieën, zult u 

selectief moeten zijn in het gebruik en keuze van de te behandelen relevante aspecten. 

Werkkader_LESA_15112010.pdf 
Herstelstrategieën] 

 Het betreft  de meest recente update van het artikel:  Herstelstrategie H6230: 
Heischrale graslanden Smits, N.A.C., R. Bobbink, A.J.M. Jansen & H.F. van 
Dobben, versie juni 2020 (Deel II – pg. 543 t/m 562 is van belang.  

Het artikel van Heil en De Smidt wordt door deze update verre overtroffen.  

 

8)   De problematiek van herstelstrategie van Heischrale graslanden is veel 
gecompliceerder dan Heil en De Smidt in mei 2000 hadden voorzien. 

9)   Uit deze update van 20 pg.`s wordt het volgende integraal-  behoudens de 
tabel op pg. 558-559 geciteerd, (lettertype  Calibri, grootte:  11 (hoofdtekst, 
niet cursief)     (pg. 545-546).  

(Dit geciteerde artikel begint op pg. 26 zienswijze  en  loopt door tot pg. 38  
zienswijze)  

 Waar de geciteerde tekst is voorzien van onderstreping en vetgedrukt  
lettertype dient dit ter accentuering van essentiële tekstgedeelten, waar uit 
duidelijk  is, dat de beweerde ambities van het Ontwerpbestemmingsplan 
Crailo over vestiging en creëren van heide en van heischraal grasland op niets 
zijn gebaseerd.   

NB    Voor het commentaar op de “ Update Herstelstrategie H6230: 
          Heischrale graslanden” van juni 2020  zie  punt 10 t/m 14:   
          pg. 38  t/m 40 Zienswijze 
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 Citaat, integraal van ,,Herstelstrategie H6230: Heischrale graslanden”, Smits, 
N.A.C., R. Bobbink, A.J.M. Jansen & H.F. van Dobben (pg. 26 t/m pg.38 
Zienswijze) 

,,(…) 

2. Ecologische randvoorwaarden  

Voor de abiotische randvoorwaarden (Runhaar et al. 2009) wordt volledig uitgegaan van de 
omstandigheden van de vier associaties die tot het verbond der heischrale graslanden worden 
gerekend. Dit zijn de Associatie van Liggend walstro en Schapengras, de Associatie van 
Klokjesgentiaan en Borstelgras, de Associatie van Maanvaren en Vleugeltjesbloem en de Associatie 
van Betonie en Gevinde kortsteel (19Aa01, 19Aa02, 19Aa03, 19Aa04; Schaminée et al. 1996).  
 

2.1 Zuurgraad  

De optimale zuurgraad omvat een traject van 4,5-6,5 (pH-H2O); waarbij voor het Heuvellandtype een 
zuurgraad hoger dan 6,5 in de diepere bodemlaag ook als kernbereik wordt gezien. Een pH van 4-4,5 
vormt het aanvullend bereik voor 19Aa01 en 19Aa02. Als de zuurgraad is gedaald tot onder de 4 kan 
het type niet voorkomen. Binnen het optimale traject is er nog wel verschil tussen de samenstellende 
vegetatietypen; zo zijn 19Aa01 en 19Aa02 zuurtoleranter (4,0-6,0) dan 19Aa03 (dat voornamelijk tot 
habitattype H2130C behoort) en 19Aa04 (resp. 4,5-7 en 4,5-7) (Runhaar et al. 2009).  
 

2.2 Voedselrijkdom  

De optimale voedselrijkdom bestaat uit de klasse zeer voedselarm tot licht voedselrijk (19Aa01, 
19Aa02 en 19Aa03); waarbij matig voedselrijk als aanvullend wordt gezien in het Heuvelland (alleen 
19Aa04; matig voedselarm tot matig voedselrijk). Bij verdere eutrofiëring kan het type niet 
voorkomen (Runhaar et al. 2009).  

2.3 Vochttoestand  

De optimale vochttoestand voor het habitattype heischraal is droog tot nat, waarbij 19Aa01 en 
19Aa04 matig droge tot droge varianten zijn en 19Aa02 en 19Aa03 vochtige tot natte 
omstandigheden prefereren (Runhaar et al. 2009).  

Deel II – 546 versie juni 2020  

2.4 Landschapsecologische processen  

Op de hogere zandgronden is het habitattype op de meeste locaties gebonden aan een 
leemhoudende zandbodem, die zwak zuur tot zuur en voedselarm is en kan worden gekenmerkt 
door een wisselende vochttoestand. Droge heischrale graslanden op zand kwamen voor 1940- 1950 
ook voor op zandbodems met wat hoger mineraal gehalte met basische kationen. Doorgaans betreft 
het een zone in de gradiënt van droge heide naar gebufferde vennen of naar beekdal-graslanden. In 
heideterreinen wordt het type lintvormig aangetroffen op licht betreden delen, zoals langs paden en 
wegen. Plaatselijk komen Heischrale graslanden voor in heidelandschappen op plekken waar leem is 
gestort of gewonnen. Op andere plaatsen is de bodem in het verleden diep gespit of geploegd en is 
daardoor gebufferd materiaal aan de oppervlakte gekomen. Behalve op zandbodem komt het type in 
Pleistoceen Nederland in verarmde vorm voor op verdroogd veen (in zogenaamde 
bovenveengraslanden). De buffering in de bodem in het Pleistocene gebied vindt plaats door de 
kationenuitwisseling met het bodemcomplex; dit wordt in vochtige heischrale graslanden aangevuld 
met de kationen via de grondwaterinvloed in de winter. In droge systemen vindt een zeer beperkte 
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aanvulling plaats via depositie van kationen uit de lucht en door een zeer langzame verwering van 
silicaatmineralen.(…) 

Zie de informatie uit de landschapsdoorsneden (Deel III). 

 2.5 Regulier beheer  

Heischrale graslanden zijn half-natuurlijke begroeiingen. Dat wil zeggen dat beheer (maai- en/of 
begrazingsbeheer) noodzakelijk is om de vegetatie als grasland te handhaven.  

3. Effecten van stikstofdepositie  

Voor de kritische depositiewaarde worden drie varianten onderscheiden. De droge, kalkarme variant 
is gebaseerd op de bovenkant van de empirische deelrange gelet op modeluitkomst, waarbij als 
deelrange 10-12 kg N/ha/jr wordt onderscheiden (Van Dobben et al. 2012; Bobbink & Hettelingh 
2011). De droge, kalkrijke variant (komt alleen in het Heuvelland voor) is gebaseerd op de 
modeluitkomst passend binnen de empirische deelrange (12-15 kg N/ha/jr ; Van Dobben et al. 2012; 
Bobbink & Hettelingh 2011). De vochtige, kalkarme variant is gebaseerd op de onderkant van de 
empirische range, gelet op de modeluitkomst Van Dobben et al. 2012; Bobbink & Hettelingh 2011). 
Voor de eerste twee varianten is uitgegaan van EUNIS type E1.7 (Closed nonMediterranean dry acid 
and neutral grassland) met een empirische range van 10-15 kg N/ha/jr, terwijl voor de derde variant 
is uitgegaan van E3.52 (Heath Juncus meadows and humid Nardus stricta swards; Bobbink & 
Hettelingh 2011). 

 Deel II – 547 versie juni 2020  

Variant                                  KDW (kg N/ha/jr)                       KDW (mol N/ha/jr) 
 Droge kalkarme variant                     12                                                   857  
Droge, kalkrijke variant                      12                                                   857  
Vochtige, kalkarme variant                10                                                  714  

De effecten van stikstofdepositie op de soortenrijkdom van heischrale graslanden zijn 
gekwantificeerd door Dorland & Van Loon (2011). Zij tonen aan dat de stikstofdepositiewaarde, 
waarbij de gemiddelde soortenaantallen van West-Europese heischrale graslanden significant 
dalen, ligt bij 11.8 kg N/ha/jaar. Deze waarde is nagenoeg gelijk aan de kritische depositiewaarde 
van dit habitattype (11.6 kg N/ha/jaar) en komt goed overeen met de internationale ’empirical 
critical load’ voor soortenrijke heischrale graslanden (10-15 kg N/ha/jaar ). Verder laten zij zien dat 
pas bij een depositiewaarde van 29.3 kg N/ha/jaar het gemiddelde aantal soorten niet verder 
afneemt en dat de soortenrijkdom in heischrale graslanden waar de stikstofdepositie gelijk is aan of 
kleiner dan de kritische depositiewaarde is significant hoger dan in gebieden met 2 of 3 maal de 
kritische depositiewaarde (Dorland & Van Loon 2011).  

Depositieniveaus boven de kritische depositiewaarde kunnen leiden tot zowel (1) verzuring (behalve 
meestal in het Heuvelland vanwege de buffering vanuit het nabije kalkgesteente) als (2) vermesting. 
Beide abiotische processen leiden tot een sterke afname van karakteristieke soorten en een toename 
van soorten die horen bij een voedselrijker milieu. Deze invloeden worden hieronder nader 
beschreven.  

3.1 Verzuring  

Vanwege de bufferende ondergrond (kalkgesteente) heeft daling van de pH als gevolg van 
atmosferische stikstofdepositie in het Heuvelland niet aantoonbaar plaatsgevonden. De KDW is hier 
dan ook niet gebaseerd op de verzurende invloed van stikstof, maar op de vermestende invloed 
ervan. De vochtige variant in de kalkarme duinen en in de hogere zandgronden (19Aa02 en 19Aa03) 
is afhankelijk van het bufferend vermogen van de bodem (aangevuld via lokaal grondwater/kwel). 
Verzuring door stikstof kan hier sneller optreden wanneer er te weinig toevoer van bufferstoffen 
plaatsvindt, dus in verdroogde situaties, maar zelfs zonder verdroging is in de meeste heidegebieden 
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het oppervlakkige grondwater al dermate verzuurd als gevolg van depositie dat er ook dan verzuring 
optreedt. De droge heischrale graslanden in de hogere zandgronden liggen in inzijgingsgebieden en 
zijn (of waren) voor hun buffering vooral afhankelijk van leemhoudend of minder verweerd 
(mineralenrijker) bodemmateriaal of aanvoer van bufferstoffen door menselijke activiteiten. Uit 
het onderzoek in droge heischrale graslanden in het Verenigd Koninkrijk (Stevens et al. 2004, 2009) 
en ook het BEGIN onderzoek (9 landen; o.a. Stevens et al. 2010) blijkt dat de gevolgen van extra 
bodemverzuring heel bepalend zijn voor de afname van de soortenrijkdom bij hoge N-depositie.  

Verder zijn de voor dit habitattype kenmerkende plantensoorten enerzijds kalkmijdend, maar 
anderzijds zeer gevoelig voor het aluminium dat op zure standplaatsen meestal in het bodemvocht 
aanwezig is. Goed ontwikkelde heischrale graslanden hebben een lage aluminium/calcium-
verhouding (Al/Ca-verhouding) in het bodemvocht. De Al-beschikbaarheid neemt bij verzuring tot 
waarden beneden pH ca. 4,5 exponentieel toe, waardoor dit proces essentieel is. Veel heischrale 
soorten zijn zeer gevoelig zijn voor Al, met name bij lage Ca-gehaltes. Al/Ca-verhoudingen boven 5 
worden in goed ontwikkelde heischrale vegetaties niet aangetroffen (De Graaf et al. 1997; De Graaf 
2000). 

3.2 Vermesting  

Een deel van de atmosferisch toegevoerde stikstof wordt jaarlijks actief afgevoerd via het regulier 
beheer (maaien en afvoeren en een klein deel via begrazing). De effecten van vermesting uiten zich 
meestal in een toenemende biomassaproductie en uitbreiding van algemene soorten, terwijl 
zeldzame soorten verdwijnen. De vermestende invloed van atmosferische depositie is een geleidelijk 
proces waarbij zich jaarlijks beperkte hoeveelheden stikstof ophopen in het systeem. 
Modeluitkomsten voorspellen meer beschikbaar N bij hogere depositieniveaus en meer mineralisatie 
van stikstof, maar alleen in grasland op lemige bodems (Mol-Dijkstra & Van Dobben unpubl). Ook uit 
meerjarige veldexperimenten in zure UK graslanden is gebleken dat met toenemende N-beregening 
de N-mineralisatie significant toeneemt (Morecroft et al. 2003; Carroll et al. 2007).  

3.3 Toxische effecten  

In het heischrale grasland speelt nog een ander probleem als gevolg van de toegenomen 
voedselrijkdom door N-toevoer. Voor meerdere, nu zeldzame heischrale soorten is experimenteel 
aangetoond dat verhoogde ammoniumbeschikbaarheid negatieve effecten kan hebben voor kieming 
en groei, met name bij lage bodem-pH (Van den Berg et al. 2005; Dorland et al. 2003a; Lucassen et al. 
2003; De Graaf et al. 1998b). Deze gegevens worden bevestigd door de analyse van de vele 
vegetatieopnamen waarbij ook de bodemchemie is gemeten in het heischrale milieu. Hieruit komt 
sterk naar voren dat hoge ammoniumbeschikbaarheid en/of verhoogde ammonium:nitraat ratio’s 
het voorkomen van kenmerkende heischrale plantensoorten sterk beperkt (Kleijn et al. 2008; De 
Graaf et al. 2009). Kortom, de effecten van N-depositie in heischrale graslanden in het zandgebied 
zijn mede zo hoog door het zeer hoge aandeel (>75 %) van gereduceerd N in de totale depositie in 
Nederland, en de lage nitrificatiesnelheid in veelal verzuurde bodem (pH < 4,5) (Roelofs et.al. 1996). 

Echter, het lijkt erop dat soorten van het oorspronkelijk voedselarme heischraal grasland in het 
Heuvelland een mechanisme hebben dat omzetting van ammonium tot nitraat onderdrukt (Smits et 
al. 2010a, 2010b). Dit is in de oorspronkelijke (voedselarme) situatie voordelig omdat omzetting van 
niet-oplosbaar ammonium in het gemakkelijk uitspoelbare nitraat wordt tegengegaan zodat stikstof 
in de bodem beter wordt vastgehouden. In de huidige situatie zou dit mechanisme er echter voor 
kunnen zorgen dat een overdosis ammonium in de bodem achterblijft omdat dan de toevoer van 
gereduceerd N uit de lucht niet meer in nitraat wordt omgezet. Dit eenzijdige aanbod van 
ammonium kan de vestiging en ontwikkeling van kenmerkende soorten negatief beïnvloeden, 
zoals ook is gevonden in heischrale graslanden in het Pleistocene deel van Nederland (Kleijn et al. 
2008; De Graaf et al. 2009). Dit impliceert dat er alles aan moet worden gedaan om zo min mogelijk 
stikstof (met name ammonium en ammoniak) op heischrale graslanden terecht komt. In de komende 
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jaren vindt aanvullend onderzoek plaats naar dit mechanisme in de Zuid-Limburgse heischrale 
graslanden.  

3.4 Fauna 

 Voor het leefgebied van VHR en/of typische diersoorten geldt dat de effecten van stikstofdepositie 
via de volgende factoren doorwerken: koeler en vochtiger microklimaat, afname kwantiteit 
voedselplanten, afname kwaliteit voedselplanten en afname prooibeschikbaarheid. Een uitsplitsing 
van deze factoren naar de onderscheiden soorten is terug te vinden in de kenschets en een 
beschrijving van de specifieke factoren is terug te vinden in paragraaf 2.4 van Deel I. 

4. Andere omstandigheden die de effecten van stikstofdepositie kunnen beïnvloeden  

Er zijn meerdere factoren die deels dezelfde effecten kunnen geven als stikstofdepositie of die de 
effecten van stikstofdepositie kunnen beïnvloeden, zowel positief als negatief. De belangrijkste 
daarvan passeren hierna de revue. 

 4.1 Ontoereikend regulier beheer  

Heischrale graslanden zijn half-natuurlijke begroeiingen. Dat wil zeggen dat beheer (maai- en/of 
begrazingsbeheer) noodzakelijk is om de vegetatie als grasland te handhaven. Gezien de 
toegenomen verrijking van de bodem (vooral door atmosferische stikstof depositie en wellicht ook 
door aangepast beheer ten opzichte van de traditionele beheermethode, zie hieronder) is 
intensievere afvoer van voedingsstoffen noodzakelijk dan in het traditionele beheer (tot begin 20e 
eeuw). In het Heuvelland kan ook verrijking als gevolg van inspoeling vanuit aangrenzende 
landbouwgebieden zijn opgetreden. 

 Het regulier beheer van heischrale graslanden bestaat uit geen beheer, begrazen of jaarlijks maaien 
en afvoeren. Indien beheer meerdere jaren achtereen wordt nagelaten, dan hopen nutriënten 
waaronder stikstof zich op en treedt dus vermesting op. De effecten daarvan komen in grote mate 
overeen met de vermestende invloed van depositie. In het Heuvelland verschilt het huidige 
begrazingsbeheer van het traditionele beheer, doordat de grazers nu veelal 24u per dag op de 
graslanden staan. Vroeger verbleef het vee ’s nachts in een stal, waarmee een transport van 
voedingsstoffen van de graslanden af werd gecreëerd. De verschillen in begrazingsbeheer tussen nu 
en het traditionele beheer, leidden tot extra toename van voedingsstoffen.  

Een traditionele gebruiks- of beheermethode die in het verleden op meerdere plaatsen werd 
toegepast is periodiek branden. Het doel was hier vooral het verjongen van de vegetatie en opslag 
van houtige soorten te voorkomen. Voornamelijk uit defensieterreinen wordt deze methode in 
heischraal grasland nog steeds kleinschalig toegepast en met positieve resultaten (Bobbink et al. 
2009). Branden leidt hier tot vitalere populaties van verschillende soorten binnen heischraal 
grasland, waaronder Arnica montana (Bobbink et al. 2009). Verder groeien grassen als Pijpenstrootje 
en Bochtige smele niet in karakteristieke horsten, maar als spruiten in een losse mat, waardoor meer 
ruimte is voor de vestiging van bijzondere soorten (Haveman et al. 1999). Waarschijnlijk leidt jaarlijks 
branden ertoe dat de beschikbaarheid van kationen voortdurend wordt verhoogd en er zoveel N 
wordt afgevoerd dat ongewenste grassen niet tot dominantie kunnen komen (Bobbink et al. 2009). 
Ontoereikend regulier beheer wordt niet apart onder paragraaf 5 of 6 behandeld.  

4.2 Bufferend vermogen van de bodem  

Om voldoende buffering van de bodem te waarborgen, speelt de kwaliteit en hoeveelheid 
grondwater en/of kwel een rol voor de vochtige variant (19Aa02) van heischraal grasland. Voor het 
droge heischrale grasland in de hogere zandgronden (19Aa01) is leemhoudend of minder verweerd 
bodemmateriaal van belang. Ook verstoring van de bodem (zoals lichte overstuiving of bijvoorbeeld 
het graven van leemkuilen) dragen bij tot meer gebufferde situaties in sommige heischrale 
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graslanden. Buffering is in het Heuvelland (ten dele) gewaarborgd door de kalksteenlagen in de 
ondergrond op de hellingschraallanden.  

4.3 Verdroging  

De natte/vochtige variant van de heischrale graslanden (19Aa02 en 19Aa03) zijn gevoelig voor 
verdroging (afname van kwel/veranderingen in de grondwaterstand).  

4.3.1 Vermesting als gevolg van verdroging  

Verlaging van (grond)waterstanden heeft mineralisatie van het organisch materiaal in de grond tot 
gevolg waardoor extra voedingsstoffen beschikbaar komen, waaronder stikstof én fosfaat. Dit leidt 
zelfstandig en direct tot (enige) vermesting.  

4.3.2 Verzuring als gevolg van verdroging  

Verdroging kan er ook toe leiden dat versnelde bodemverzuring optreedt. In de eerste plaats omdat 
verdroging meer ruimte bieden aan oxidatieprocessen, zoals de afbraak van organisch materiaal en 
de nitrificatie van ammonium, waardoor netto zuur wordt gegenereerd. Voorts treedt wederom 
versnelde verzuring op wanneer de voeding met kwelwater en de aanvoer van daarin opgeloste 
zuurbufferende stoffen vermindert. In natte heischrale graslanden waar in de winter licht gebufferd 
water in de wortelzone komt, kunnen de eventueel optredende gevolgen van verzuring (uitspoeling 
kationen en dergelijke) zo worden teruggedraaid. Het complex wordt weer opgeladen. In deze natte 
situaties zullen de verzurende effecten van N dan ook nauwelijks optreden (tenminste als het 
grondwater nog kationen bevat en in de wortelzone komt). 

 4.4 Directe vermesting  

In het Heuvelland liggen de heischrale graslanden veelal bovenaan de helling. Door uitspoeling vanuit 
aangrenzende landbouwgebieden heeft op veel plekken eutrofiëring plaatsgevonden. Dit geldt ook 
voor een deel van de heischrale graslanden aan beekdalranden, zeker als daar akkers direct tegenaan 
liggen (bijvoorbeeld de vroegere situatie bij de Dommelbeemden). In de andere landschappen 
(duinen en hogere zandgronden) speelt directe vermesting over het algemeen geen structurele rol in 
droge heischrale graslanden, maar wel via het grondwater in de vochtige variant.  

4.4.1 Directe vermesting via grondwater  

Omdat natte/vochtige heischrale graslanden afhankelijk zijn van de toevoer van schoon kwelwater, 
maakt dat hen kwetsbaar voor slechte waterkwaliteiten. Vooral sterke landbouwkundige bemesting 
in bovenstroomse gebieden zorgt ervoor dat het grondwater in beekdalen veelal is belast met teveel 
nitraat, sulfaat en fosfaat. De effecten van stikstofdepositie worden daardoor verergerd.  

4.5 Versnippering De meeste heischrale graslanden in Nederland komen voor op een kleine 
oppervlakte, zijn versnipperd en liggen geïsoleerd. Op de hogere zandgronden komen heischrale 
graslanden weliswaar vaak in mozaïek (vaak in smalle overgangszones) voor binnen het 
heidelandschap, maar in veel gevallen zijn dergelijke terreintjes klein en geïsoleerd gelegen. Deze 
omstandigheden maken bestaande habitats extra gevoelig voor lokale uitsterving van soorten, 
waarbij bronpopulaties vaak te ver weg zijn om dispersie van soorten mogelijk te maken. 

5. Maatregelen tegen de effecten van stikstofdepositie  

In de laatste decennia zijn diverse projecten uitgevoerd waarbij het habitattype heischrale 
graslanden al dan niet succesvol is hersteld. Bij de maatregelen die zijn uitgevoerd, zijn altijd 
combinaties van sleutelfactoren betrokken (Roelofs et al. 1996; De Graaf et al. 2004 e.a.). Duidelijk is 
dat in de meeste situaties maatregelen mogelijk zijn tegen verzuring en vermesting, waarbij een 
tegenwicht kan worden geboden tegen de invloeden van stikstofdepositie. In het heuvelland is het 
opvallend dat ook in terreinen die reeds lang als reservaat worden beheerd, karakteristieke 
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orchideeën (zoals Coeloglossum viride, Platanthera bifolia, Orchis morio en Spiranthes spiralis) niet 
terugkeren. Zaaiexperimenten met zeldzame soorten (Parnassia palustris, Arnica montana en 
Antennaria dioica) leverden ook geen vestiging op: dit lijkt te duiden op veranderde bodemcondities 
ten opzichte van de goed ontwikkelde situaties (Smits et al. 2009).  

5.1 Afvoer van nutriënten  

De vermestende invloed van stikstofdepositie zelf kan in principe bestreden worden via extra afvoer 
van stikstof. Via regulier beheer zoals maaien en begrazen worden nutriënten waaronder stikstof 
afgevoerd uit het systeem. De ervaring leert echter dat dit onvoldoende is om situaties met een 
goede kwaliteit het hoofd te bieden tegen de effecten van te hoge stikstofdeposities, laat staan 
slechte situaties te verbeteren. Effectgerichte maatregelen zoals intensiever maaien (of eventueel 
bij begrazing de grazers ’s nachts weghalen) om de effecten van verrijking teniet te doen, hebben 
hierbij waarschijnlijk onvoldoende effect. Maaien en afvoeren voert veel effectiever 
voedingsstoffen af dan begrazing, maar heeft in potentie een veel groter nivellerend (en dus 
negatief) effect voor met name de fauna. 

 Plaggen ter bestrijding van de eutrofiering is in heischrale graslanden goed onderzocht en lijkt over 
het algemeen succesvol, met name in niet-verzuurde terreinen. Het uitsparen van restpopulaties 
karakteristieke en zeldzame soorten is hierbij van groot belang. Hoe beter de ecologische 
infrastructuur intact is gebleven, des te groter de kans is op succesvol herstel. Plaggen kan in 
verzuurde situaties (pH < 4,5) leiden tot een tijdelijk ammoniumpiek (De Graaf et al. 1998a; Dorland 
et al. 2003a). In de hogere zandgronden is na plaggen een piek in ammoniumconcentratie 
gevonden met een negatieve invloed op kieming en overleving van karakteristieke soorten 
(Dorland et al. 2003a). Deze ammoniumpiek kan met bekalking worden tegengegaan (Dorland et al. 
2003b, 2004). In het heuvelland is een dergelijk piek in ammoniumconcentratie niet waargenomen 
na plaggen (Smits et al. 2009). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de meer gebufferde 
bodemomstandigheden in dit subtype (19Aa04). Hoe dit in de duinen werkt is vooralsnog niet 
bekend.  

Periodiek branden vermindert (in ieder geval tijdelijk) de bovengrondse biomassa. Daarnaast 
vermindert het de concurrentie tussen plantensoorten en vergroot de kans op (her)vestiging van 
soorten, wanneer de zaadvoorraad door de brand niet wordt aangetast. Branden wordt traditioneel 
in hoofdzaak ’s winters uitgevoerd, waardoor de brand niet diep in de bodem doordringt. Via 
branden kunnen ook voedingsstoffen worden afgevoerd, maar in hoeverre dit daadwerkelijk 
plaatsvindt, hangt af van het type vegetatie, de intensiteit van de brand en de weersomstandigheden 
tijdens en na de brand (Bobbink et al. 2009). Het verlies aan bovengronds aanwezige stikstof kan 
aanzienlijk zijn, terwijl fosfor en veel kationen in asdeeltjes achterblijven.  
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Ook kan een tijdelijke verhoging van beschikbare ionen in de bovenste bodemlagen direct na brand 
optreden (Bobbink et al. 2009). Afhankelijk van de intensiteit van de brand, fasering en tijd van het 
jaar kan branden zeer ongunstig zijn voor de fauna (zie bijvoorbeeld Aukema 1983 en Turin 1983). 
Voor Blauwe kiekendief en Velduil is het waarschijnlijk belangrijk om bij begrazing terreindelen 
onbegraasd te laten tegen nestverstoring door grote grazers (hypothese). Gefaseerd maaien voor 
groter prooibeschikbaarheid wordt als hypothetische maatregel gezien voor Grauwe klauwier, 
Nachtzwaluw, Paapje en Roodborsttapuit. Voor de Grutto is het beter om niet te maaien voor 15 
juni, indien graslanden naast geschikte broedterreinen liggen. Voor de Kemphaan en Watersnip en is 
het belangrijk om niet voor 15 juli te maaien in verband met late (mogelijke 2e) legsels. 

 5.2. Opslag verwijderen  

Stikstofdepositie versnelt de groei van houtige opslag (o.a. brem en braam). In gebieden met een 
hoge stikstofdepositie zal dus vaker houtige opslag uit het terrein moeten worden verwijderd.  
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5.3 Herstel buffering  

Aangezien versnelde verzuring van Heischrale graslanden in nagenoeg alle gebieden, het heuvelland 
uitgesloten, aan de orde is en met het overschrijden van de KDW aan de orde zal blijven (zie 
paragraaf 3.1), is herstel van de buffercapaciteit van de bodem een sleutelfactor in het 
maatregelenpakket om de kwaliteit te behouden of te verbeteren. Er zijn verschillende methoden 
die bodembuffering herstellen voor dit habitattype onderzocht of in onderzoek. Deze worden hier in 
afnemende mate van “gebiedseigenheid” behandeld. 

 5.3.1 Aanbrengen leem  

In terreinen die van oudsher door leem gebufferd werden is het opnieuw aanbrengen van een dunne 
leemlaag een mogelijkheid om herstel van de buffercapaciteit te bereiken, althans tijdelijk, voor ca. 
5/6 jaar (website natuurkwaliteit). Voorwaarde daarbij is dat het aangebrachte leem voldoende 
bufferend vermogen bezit. De oorzaak voor het tijdelijk effect ligt in de verspoeling en uitloging van 
het leem. Anders gezegd: de leemlaag wordt dunner en de buffercapaciteit van het leem neemt af. 
Deze maatregel werkt echter alleen goed als de hydrologie ook in orde is. Gebruik hierbij bij voorkeur 
leem uit de omgeving, aangezien de leem zaden van kenmerkende plantensoorten kan bevatten (De 
Graaf et al. 2004). In Staverden lijkt dit effect na 19 jaar op het oog weg (mond. meded. R. Bobbink): 
de langjarige effecten van deze maatregelen hangen af van de buffercapaciteit van het gebruikte 
leem.  

5.3.2 Bekalking (direct of via inzijggebied) 

 Het bestrijden van verzuring door lichte bekalking direct na plaggen lijkt positief te kunnen werken 
om ophoping van ammonium tot toxische niveaus tegen te gaan (Dorland et al. 2004; Vogels et al. 
2019). Daarnaast lijkt bekalking van het inzijggebied (met name op natte heide) verzuring tegen te 
gaan (Dorland et al. 2000, 2002, 2005a). Hierbij moet wel nauwkeurig worden uitgerekend hoeveel 
kalk er nodig is. Dit is mogelijk als je de basenbezetting weet, de grootte van het inzijggebied, en de 
grootte van het complex (mond. meded. R. Bobbink). Directe bekalking op plaatsen met meer 
organische stof in de bodem leidt tot verhoogde mineralisatie, waardoor deze maatregel alleen 
positief effect heeft na ondiep plaggen. 
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Bekalken bestrijdt de verzuring effectief: de basenverzadiging en pH stijgen en de concentraties 
van giftige stoffen zoals aluminium en ammonium dalen. Het positieve effect van het bekalken lijkt 
(vooralsnog) duurzaam; in enkele heischrale graslanden is het nu 10 - 15 jaar werkzaam. Het is aan te 
bevelen verzuurde heischrale graslanden te bekalken, waarbij als vuistregel wordt uitgegaan van 
2000 kg/ha doloka), bij voorkeur vrij snel na plaggen. Hoewel het plaggen heeft geleid tot de 
terugkeer van sommige bedreigde soorten van heischrale graslanden, is dit zeker niet overal het 
geval geweest. Een zeer groot deel van de bedreigde heischrale soorten heeft geen langlevende 
zaadvoorraad, en zodra herstelbeheer werd uitgevoerd in terreinen waar geen restpopulaties meer 
waren, komen en kwamen deze soorten niet terug, ondanks geschikt abiotisch milieu, wat bleek uit 
herintroductieproeven (Dorland et al. 2005b). Naast herstel van de basenverzading/ buffercapaciteit 
kan het actief terugbrengen van soorten dus ook essentieel zijn voor herstel. Extreme ophoping van 
ammonium in de bodem na het plaggen bleek hiervan soms de oorzaak. Deze ammoniumophoping 
treedt direct na het plaggen op, duurt veelal anderhalf tot twee jaar en is vastgesteld in zowel 
droge als in natte heischrale graslanden, vooral onder zure omstandigheden (pH < 4,8). Met name 
planten die kenmerkend zijn voor zwak gebufferde omstandigheden in heischrale milieus zijn erg 
gevoelig voor ammoniumvergiftiging. Gedurende de periode met hoge ammoniumconcentraties is 
de bodemchemie weinig geschikt voor kieming en zeker niet voor definitieve vestiging van deze 
soorten, terwijl de meer algemene soorten zoals Bochtige smele (Deschampsia flexuosa), 
Pijpenstrootje (Molinia caerulea), Struikhei (Calluna vulgaris) en Gewone dophei (Erica tetralix) 
uitstekend bestand zijn tegen deze condities. Het gevolg is een soortenarme vegetatie waarin 
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vrijwel alle doelsoorten ontbreken. Het is daarom raadzaam om in verzuurde situaties het 
kleinschalige plaggen te combineren met extra beheermaatregelen die met name rond 
restpopulaties de extreme ophoping van ammonium kunnen voorkomen. Plaatsen waar de bodem 
direct na het plaggen is bekalkt, vertoonden in vergelijking met onbekalkte plaatsen veel geringere 
toename van ammonium en een hogere bodem-pH. Stikstof was op de bekalkte plaatsen hoofzakelijk 
in de vorm van nitraat aanwezig. Bekalken vormt daarmee een belangrijke aanvulling op het 
plaggen in relatief zure heischrale graslanden. Dat geldt zowel voor natte als droge heischrale 
graslanden (Bobbink & De Graaf 2007; Vogels et al. 2019). Bekalking leidt tot een aanvulling van de 
calcium- en magnesiumbezetting in het bodemcomplex. Tegelijkertijd kan het een negatief effect 
hebben op de voor planten beschikbaar fosfaatconcentratie, waarschijnlijk als gevolg van het 
neerslaan van PO43- samen met Al3+, in amorf Al(OH)2H2PO4 en binding aan Ca in de vorm van 
hydroxyapatiet (Vogels et al. 2019). Voor de vochtige/natte heischrale graslanden kan het lokale 
kwelwater zelf verzuurd zijn. Het bekalken van het zeer lokale inzijggebied, (‘catchment liming'), kan 
dan een manier zijn om het probleem van de buffering van verzuurde, natte heischrale vegetatie aan 
te pakken. Bij deze maatregel worden, liefst geplagde, hooggelegen delen van de omliggende heide 
bekalkt (Dorland et al. 2005). Onder invloed van regenwater en de zure bodem lost de kalk 
geleidelijk op en komen calcium- en bicarbonaat-ionen in het grondwater terecht. De opgeloste 
ionen kunnen vervolgens door uitwisselingsprocessen de buffercapaciteit en pH verhogen. Deze 
effecten vinden niet alleen plaats op de plek waar de kalk is uitgestrooid, maar via het grondwater en 
afstromend (regen)water ook in de lager gelegen terreindelen met bijvoorbeeld nat heischraal 
grasland, zoals uit OBN-onderzoek in de Schaopedobbe en de Bieze is gebleken (Bobbink & De Graaf 
2007). 
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5.3.3 Toevoegen basenleverende bodemmineralen (steenmeel)  

In droge heischrale graslanden is mineralentoediening in de vorm van fijn gemalen silicaatmineralen 
(steenmeel) een maatregel waarvan verwacht wordt dat ze effectief zou kunnen zijn als 
herstelmaatregel op aanzienlijk verzuurde bodems. Zie Deel 1, Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.15.  

Twee experimenten met steenmeeltoediening in Heischrale graslanden zijn pas enkele jaren 
geleden gestart, waardoor er slechts gegevens beschikbaar zijn over de eerste groeiseizoenen na 
toediening (Vogels et al. 2017; Weijters et al. 2019). In beide experimenten zijn doseringen van 10 
ton Soilfeed/ha gebruikt, waarbij in het experiment in Huis ter Heide ook een zeer hoge dosis van 60 
ton Soilfeed/ha is toegediend, naast een zeer kaliumrijk Italiaans steenmeel (Lapili). In het Huis ter 
Heide experiment was de bodem arm aan met name kalium en calcium en rijk aan fosfor.  

Bij de gebruikte doseringen werden er geen significante positieve – noch negatieve- effecten op 
bodemchemie en vegetatie gevonden, ook in de lopende heide-experimenten werden de duidelijke 
positieve effecten op bodembuffering pas vanaf het derde effectjaar gevonden (Weijters et al. 2018). 
Voortzetting van de lopende experimenten moet aan het licht brengen of steenmeeltoediening in 
droge Heischrale graslanden de gewenste verbetering in basenverzadiging inderdaad teweeg kan 
brengen.  

Bij elke vorm van basentoediening bestaat een kans op overdosering van kationen. Dit risico neemt 
toe naarmate het adsorptiecomplex kleiner is en de reactiviteit van de bufferstof groter (carbonaat is 
reactiever dan silicaatmineraal). Bij de dosering en keuze voor het type steenmeel moet rekening 
worden gehouden met de grootte van het adsorptiecomplex en met de verweerbaarheid van het 
steenmeel. Met name op bodems die recent geplagd zijn en daardoor weinig organische stof 
bevatten is het van belang om dit goed af te stemmen (Weijters et al. 2018, 2019). 

 In het geval heischraal grasland P- (of K-)gelimiteerd is bestaat het risico dat P (of K) uit het 
steenmeel een bemestend effect heeft met alle gevolgen van dien. Daarom moet bij de afweging 
om wel of geen steenmeel als herstelmaatregel toe te passen altijd eerst worden nagegaan welk 
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element limiterend is (zie verder Deel 1, hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.15 voor voorwaarden van 
toepassing). 

 Ervaring met de toepasbaarheid, effectiviteit en mogelijke risico’s van steenmeeltoediening in 
Heischrale graslanden is op dit moment nog te beperkt om over te gaan tot grootschalige toepassing. 
Deze maatregel kan wel op experimentele basis worden toegepast begeleid door monitoring. 
Daarbij is het van belang dat eerst ter plekke bodemchemisch en plantchemisch vooronderzoek 
wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de mate van verzadiging van het bodemadsorptiecomplex 
en mogelijke nutriëntdeficiënties in de vegetatie.  

Voortzetten van lopende experimenten met het toevoegen van steenmeel moet de vraag 
beantwoorden of deze maatregel op langere termijn effectief is in het duurzaam verbeteren van de 
buffercapaciteit van de bodem en het opheffen van de verminderde voedselkwaliteit voor de 
fauna als gevolg van verzuring, zonder negatieve neveneffecten op karakteristieke plantensoorten 
als gevolg van een potentieel bemestend effect van P en/of K uit het toegediende steenmeel.  
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Steenmeelgift in Heischrale graslanden geldt als hypothetische maatregel onder de In Deel 1, 
Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.15 genoemde voorwaarden.  

6. Maatregelen gericht op functioneel herstel  

6.1 Hydrologische maatregelen  

Voor behoud/herstel van de vochtige/natte variant van heischrale graslanden zijn hydrologische 
maatregelen van belang. De mate waarin de hydrologie hersteld kan worden, is in de praktijk 
afhankelijk van de grootte van het stroomgebied en het landgebruik. Vaak is een verhoging van de 
grondwaterstand nodig in de infiltratiegebieden die grenzen aan de beekdalen en die een 
landbouwkundige functie kunnen hebben. Regionale grondwatersystemen zijn vanwege hun omvang 
moeilijker te herstellen dan lokale systemen, maar de effectiviteit en duurzaamheid zijn in het eerste 
geval wel groter. Wanneer er nog wel kweldruk is, is herstel relatief goed te realiseren door (diepe) 
sloten te verondiepen of zelfs te dempen. Stroomgebieden met een groot aandeel natuur bieden in 
het algemeen meer mogelijkheden voor hydrologisch herstel dan gebieden die overwegend in 
agrarisch gebruik zijn. Hydrologische maatregelen worden in OBNverband als reguliere maatregelen 
beschouwd (Ommering & Hendriks 2004).  

6.2 Herstel buffercapaciteit  

In het algemeen is de buffercapaciteit van een bodem bij natte tot vochtige grondwatergevoede of -
beïnvloede deelgebieden redelijk te sturen, maar niet in droge delen van het heidelandschap. Om 
voldoende basische ionen in de bovenste bodemlagen te krijgen, is toestroming van licht basenrijk 
grondwater vaak essentieel. Soms wordt een deel van de basentoevoer ook beïnvloed door de 
aanwezigheid van kalkrijke bodemlagen in de ondergrond of is de bodem zelf basenrijk door de 
aanwezigheid van kalk. Grondwaterstroming of hoge grondwaterstand is nodig om de basen te 
transporteren naar de wortelzone. Een waarschuwing daarbij is wel dat het grondwater niet sterk 
belast moet zijn met nitraat en/of sulfaat, omdat dat vaak gepaard kan gaan met eutrofiëring.  

7. Maatregelen voor uitbreiding  

Uitbreiding van heischrale graslanden gebeurt veelal op voormalig intensief agrarische gronden. 
Hierbij kan het mobiliseren van fosfaat een rol spelen, aangezien dit vaak in grote hoeveelheden 
aanwezig is op voormalige landbouwgronden. Naast het afvoeren van de voedselrijke bovenlaag, 
moet er voor de vochtige onderdelen ook naar eventueel herstel van de waterhuishouding worden 
gekeken. Hoewel het herstellen van de abiotische omstandigheden soms goed haalbaar lijkt, zal 
ontgronding alleen niet vaak tot duurzame uitbreiding van heischrale graslanden leiden. Dit komt 
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omdat de dispersie mogelijkheden van de typische soorten in het huidige landschap vaak ook een 
beperkende factor zijn. 
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8. Effectiviteit en duurzaamheid  

De effecten van depositie zijn – zolang de depositie te hoog blijft - onvermijdelijk zoals eerder is 
vermeld. Slechts een deel van de depositie verdwijnt uit het systeem door (intensivering van) 
regulier beheer. Een intensiever beheersysteem zou vermesting wellicht kunnen beperken, maar 
heeft al gauw neveneffecten die even schadelijk zijn als die van depositie (zaadzetting karakteristieke 
soorten niet meer gegarandeerd, verlies habitat karakteristieke fauna). De vermestende effecten 
kunnen daarom niet onbeperkt worden aangepakt met behulp van een eenmalige maatregel 
(plaggen) of door een enkele malen herhaalde maatregel (2 maal per jaar maaien of intensiever 
begrazen), om vervolgens over te schakelen naar het extensieve, regulier beheer. Toch blijft 
herhaling van deze intensieve maatregelen nodig zolang heischrale graslanden in voedselrijkdom 
toenemen, maar de duur van de werkzaamheid is vooralsnog onbekend.  

Voor het heuvelland type is uitgezocht dat schijnbare details in de manier van plaggen of begrazing 
(tijdstip, grootschaligheid, mate van fasering, intensiteit, al dan niet ’s nachts opkralen van schapen, 
kwaliteit van parkeerweides, bijvoering etc.) daarnaast een cruciale rol in de effectiviteit van het 
beheer spelen. Te grootschalig en intensief uitgevoerd beheer heeft een nivellerende werking op 
de kleinschalige mozaïekstructuur en vormt daarmee een bedreiging voor een groot aantal 
karakteristieke planten en diersoorten. Daarnaast is in het heuvelland aangetoond dat het huidige 
beheer zelf voor diverse diersoorten (o.a. vlinders en mieren) tot knelpunten in hun levenscyclus 
leidt (Van Noordwijk in Smits et al. 2009). De huidige beweiding met schapen vroeg in het voorjaar 
en in herfst en winter, heeft waarschijnlijk onder meer bijgedragen aan de verdere achteruitgang 
van de karakteristieke dagvlindersoorten (Van Noordwijk in Smits et al. 2009). Ook voor een aantal 
laatbloeiende plantensoorten, met name heischrale soorten, lijkt de huidige periode en vorm van 
begrazing niet optimaal. Bovendien heeft deze beheervorm niet geleid tot verdere verschraling van 
de bodem, de nutriëntenrijkdom in de bodem is sinds de invoering van het herstelbeheer zelfs 
toegenomen (Smits et al. 2007, 2009). Intensiever beheer is nodig om eenzelfde verschraling te 
verkrijgen als historisch het geval was. Deze hogere beheerintensiteit gaat onvermijdelijk gepaard 
met een grotere mate van verstoring. Op welke manier het beheer nog verder kan worden 

geoptimaliseerd, vormt op dit moment nog een kennislacune.  

Uitbreiden en verbinden van bestaande habitattypen draagt bij aan duurzaam behoud van heischrale 
graslanden. Herstelprojecten die grenzen aan bestaande goed ontwikkelde habitats met 
restpopulaties scoren vaak hierbij beter, waarschijnlijk omdat transport van organismen alleen hoeft 
plaats te vinden over korte afstand.  

Aangezien veel van de karakteristieke soorten van heischraal grasland een kortlevende 
zaadvoorraad hebben, heeft abiotisch herstel in terreinen zonder restpopulaties vaak weinig effect. 
Het actief terugbrengen van soorten is in deze gevallen noodzakelijk voor volledig herstel. Voor deze 
maatregel kan echter alleen worden gekozen na een uitgebreide landschapsecologische 
systeemanalyse om te voorkomen dat aanwezige bronpopulaties over het hoofd worden gezien. 
Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om deze maatregel middels nauwkeurige monitoring te 
volgen. Voorbeelden van deze noodmaatregel zijn bijvoorbeeld te vinden in het Heuvelland (Smits et 
al. 2009) en op de hogere zandgronden (o.a. Dorland et al. 2000, 2005).  
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Door opslag te verwijderen in en rond Heischrale graslanden vermindert de aanvoer van 
voedingsstoffen via bladval en verdroging via verdamping. Daarnaast kan in het heuvelland door 
middel van bufferstroken bovenlangs de helling de directe inspoeling van voedingsstoffen uit 
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agrarisch grasland worden teruggedrongen. Dit kunnen aanvullende maatregelen zijn op de reeds 
eerder genoemde maatregelen om het ecosysteem te herstellen.  

Als het voortbestaan van specifieke locaties met het voorkomen van de zeldzame typische 
(zogenaamde “urgente”) soort Herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis) in het voortbestaan bedreigd 
wordt, kan het noodzakelijk zijn om aanvullend op de hierboven genoemde maatregelen specifieke 
maatregelen te treffen (Klimkowska et al. 2011).  
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9. Overzichtstabel  

Deze overzichtstabel is bedoeld als ondersteuning bij de te nemen maatregelen (paragraaf 5, 6 en 7) 
en dient slechts samen met de tekst te worden toegepast.  tekst tabel te vinden op internet, hier niet 
opgenomen vanwege technisch complicatie, het rubriceren naar het origineel is te ingewikkeld] 

(…) 
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Dobben, H.F., R. Bobbink, D. Bal & A. van Hinsberg 2012. Overzicht van kritische depositiewaarden 
voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000. Alterra-rapport 2397, 
Wageningen. Vogels, J.J., E. Verbaarschot, R. Bobbink, V. de Jong & M. Scherpenisse 2017. 
Monitoring steenmeeltoepassing ten behoeve van herstel biodiversiteit -Voortgangsrapportage. 
Stichting Bargerveen - iov Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe. 37p. Vogels, J.J., M.J. 
Weijters & R. Bobbink 2019. Monitoring fosfaattoevoeging heide. Effecten zeven jaar na inzet 
experiment. Rapport OBN24-DZ. VBNE, Driebergen. 39 p. Weijters, M., R. Bobbink, E. Verbaarschot, 
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RP-16.066.19.12 Onderzoekcentrum B-WARE, Nijmegen. 

Vetgedrukt en onderstreping tekst, PB) 
 
Vervolg commentaar SNLG (nrs. 10 t/m 14, (aanknopend bij commentaar nr. 
9 op pg. 25 Zienswijze): 
  
10)  De jaarlijkse stikstofdepositie uit de lucht op het plangebied Crailo is 

berekend door het RIVM. De laatst beschikbare rapportage daarvan is 

gepubliceerd op: Stikstofdepositie, 1990-2018 | Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl) 

(Verkregen op 10-2-2021, info laatstelijk bijgewerkt op 21 november 2019). 
 NB.  De berekende stikstofdepositie is in 2018  in de voor Crailo aangegeven 

kilometerhokken gemiddeld 2000-2500 mol/hectare, dat is 28 -35 kg/hectare. Met jaarlijkse 

fluctuatie van 10% vermindering of vergroting van die hoeveelheid is de te verwachten 

depositie per jaar 25-39 kg/ha. De in de Herstelstrategie H6230: Heischrale graslanden 

onder par. 3 genoemde Kritische Depositie Waarden worden daarmee in ruime mate 

overschreden. Dat betekent dat ontstaan dan wel handhaven van een 

heischraal grasland in Crailo niet te verwachten is. 

11)   Met recht is er sprake in het Ontwerpbestemmingsplan van het nastreven 
van ,, een “illusie”landschap”.  

Dit klemt te meer,  nu er  in bovenstaand geciteerd  artikel ( Herstelstrategie 
H6230: Heischrale graslanden, beginnend op pg. 25 Zienswijze, gesproken 
wordt over heischraal grasland,  onder de voorwaarde van rust en  geen 
betreding en/of verstoring van heischrale graslanden in herstelbeheer  door 
mensen en/of honden. Deze voorwaarden gelden in optima forma bij 
pogingen dergelijke Heischrale graslanden te creëren in het plangbied Crailo. 

12)    Zie evenwel de beantwoording van de GEM van de vragen, gesteld op en 
na het ,,webinar”van 4 februari 2021  op vraag 64: ,,Is er ruimte voor 
speelplekken voor kinderen en jeugd?” 

Antwoord GEM Crailo (te vinden op www.crailo.nl): 

https://www.clo.nl/indicatoren/nl0189-stikstofdepositie
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,,Zeker, er komt zo’n 25 hectare aan openbaar gebied waarin gerecreëerd en 
gespeeld kan worden. In het op te stellen inrichtingsplan dat wordt opgesteld 
wordt hier meer aandacht aan besteed.” 
 
Dit betreft dan  het , Deelgebied ,, Op de Hei” tussen het gebied                            
,, Kazernegebied” en het gebied met de naam ,, Op Zuid”.  

NB  Nergens anders in het plangebied Crailo  is er ruimte om de  ,,Heide 
vegetatie”en  ,,Heischraal grasland”aan te leggen. Dus  de enige open ruimte in 
dit gebied, waar dit ,,kan” is  het Middengebied ,,Op de Hei”, waar de te 
bouwen woningen géén eigen tuinen krijgen. Zie het antwoord van  de GEM  
op vraag nr.  26 (,,Er wordt gesproken over terrassen en geen tuinen, geldt 
dat voor de hele wijk?”),  

Antwoord GEM: ,,De terrassen zijn vooral aan de orde in het deelgebied Op 
de Hei. In dit deelgebied worden geen privé tuinen gerealiseerd. In de andere 
deelgebieden zijn tuinen mogelijk en voorzien bij de grondgebonden 
woningen.” 

Commentaar SNLG:  

Dit betekent dat de bewoners van deze woningen met hun kinderen en 
honden voor het naar buiten gaan  aangewezen zijn op ,, 25 hectare in 
openbaar gebied voor recreatie en speelruimte, waaronder een substantieel 
gedeelte tussen deze gebouwen zonder tuinen  in het gebied ,,Op de Hei”  en 
de perceelscheiding met de Manege Gooi-en Eemland.  

13)  Het ,,open gebied”, waar ook gelegen in het plangebied  dient dus als 
speelterrein voor niet alleen hun kinderen, maar voor de kinderen uit alle 590 
woningen,  en als losloopgebied voor hun honden en katten, en als gebied,  
waar  ,,Heide” en ,, Heischraal grasland” ,,moet worden gecreëerd”.  
 
14)   Zie echter ook bijlage 1 van het MER rapport van 1 december 2020, op 
pg. 199/204 en de daarna zonder paginering opgenomen 12 pagina’s met 
kolommen, zie ,, regel ID 19, ,,biodiversiteit”, en dan kolom 3 
(“Omschrijving”),  waar het volgende staat vermeld over het streven naar 
Heiden en Heischrale graslanden: ,,4 natuurtypen, aansluitend bij bestaande 
natuurdoeltypen in de omgeving: 

a. Heischraal grasland (is soortenrijker , en realistischer in een 
woonomgeving  dan heide) (…)” . 

Met andere woorden: weggedrukt in deze bijlage en kort omschreven wordt 
elke verwijzing in het Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo ca.2021 om 
te komen tot heide al zondermeer niet reëel geacht in een woonwijk en 
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weggeschreven, maar tegelijk geldt deze onmogelijke realisatie  zeker ook voor                              
,, heischraalgrasland”. Zie boven staande update(pg. 25 t/37) van juni  2020:                       
,, Herstelstrategie  H6230:Heischrale graslanden  door N.A.C.  Smits, R. 
Bobbink, A.J.M. Jansen & H.F. van Dobben, waarin onder streng gereguleerde 
omstandigheden (zonder recreatie en zonder  spelende kinderen en zonder 
honden en zonder recreatie door volwassenen het herstel van heischrale 
graslanden al  zeer complex wordt geacht: 

Op het onderwerp van de  heischrale graslanden en heide- aanleg wordt 
teruggekomen in de hierna volgende hoofdstukken.  
 
3.1.2.5:        Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid, 
                      programma van eisen voor woningbouw nabij de natuurbrug 
                      vanuit ecologisch perspectief,  E.A. van der Grift  & D.R. 
                      Lammertsma, Wageningen University & Research , maart 2017,31 
                      pagina’s, rapportnummer 2799, ISSN 1566-7197,opdrachtgever 
                      GNR (www.wur.nl/environmental-research)  
 
Dit rapport van het instituut Wageningen Environmental Research onderdeel 
van  Wageningen University & Research (hierna genoemd het WenR-rapport) is 
niet opgenomen in de literatuurlijst van het MER-rapport van 1 december 
2020. Het WenR rapport wordt desondanks wel  genoemd op pg. 166/204 van 
het MER-rapport. Daar worden de negen eisen wel  vermeld,  die in het WenR 
rapport zijn geformuleerd  ( pg. 5),   waaraan  de woningbouw op Crailo dient 
te voldoen ter wille van de functionaliteit van de natuurbrug het Laarderhoogt. 
 
Echter:  het MER-rapport schiet ernstig te kort, waar de belangrijkste  
bevindingen van het WenR rapport niet zijn genoemd, terwijl het gaat om de 
belangrijkste afspraken tussen GNR en de GEM Crailo , wil de natuurbrug 
Laarderhoogt  werkelijk als  ecologische verbinding functioneren tussen de 
natuurgebieden aan weerszijden van de A1.  
 
Twee belangrijke eisen zijn door ARCADIS  ten onrechte niet genoemd in het 
MER-rapport.  
 
De eerste eis is genoemd in paragraaf 3.5 van het WenR rapport op pg.16 : 
 ,,Minimale afstand tot natuurbrug”:  
,, Bufferzones met een radius van 500 meter worden gezien als optimaal. Een 
radius van 150 meter wordt gezien als minimaal (Van der Grift, 2004). 
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In een telefoongesprek op vrijdag 5 februari 2021  met de heer D. van der 
Velde, die vanuit het GNR verantwoordelijk is voor het  adequaat functioneren 
van de Natuurbrug bij Crailo is het in acht nemen van de afstand van 150 meter 
vanaf de bebouwing van Crailo tot aan de teen van het ecoduct afgesproken 
met de GEM Crailo , overeenkomstig het WenR rapport. De  GEM onttrekt zich 
aan deze afspraak. Ten onrechte vertoont het MER rapport hier een ernstig 
hiaat en daarmee een tegenstrijdigheid op het niveau van de relevante 
bijzonderheden. 
 
Dat zelfde geldt voor een tweede afspraak tussen het GNR en  de GEM. Dat  
betreft de noodzaak voor de GEM Crailo om een robuuste bescherming van de 
functionaliteit van het ecoduct te realiseren, zoals is beschreven op pg. 23 in 
tabel  4.4 van het WenR rapport. 
 
 Tot vijf keer toe blijkt de noodzaak te bestaan  de functionaliteit van de 
natuurbrug te waarborgen door het aanleggen van een robuuste  hoge, 
begroeide grondwal die beschermt tegen verstoring door kunstlicht, door 
zichtbeperking, door geluid, door aanwezigheid van mensen/huisdieren, door 
beweging van voertuigen. 
 
Der heer D. van der Velde legde uit,  dat ook deze hoge, begroeide grondwal is 
overeengekomen met de GEM. Die afspraak  is eveneens  ten onrechte niet 
vermeld in het MER-rapport van 1 december 2020. Ook de afspraak wordt door 
de GEM Crailo geschonden. 
 
De GEM onttrekt zich aan deze twee afspraken. De zogenaamde ,,ecowal”, die 
in  het Ontwerpbestemmingsplan aan de orde komt,  komt volstrekt niet 
overeen met de afgesproken, te realiseren ,,robuuste hoge, begroeide  
grondwal”.  Deze grondwal moet zoals de heer D. van der Velde meedeelde 
ca. vijf meter hoog worden, zoals ook de oude  grondwal langs de schietbaan 
in het midden gebied langs de erfscheiding van het plangebied. Deze 
miskenning van wat een robuuste begroeide grondwal behoort te zijn  werd 
ook duidelijk bij  het ,,Webinar” van donderdag 4 februari 2021.  
Mevrouw  E. Vlaswinkel van de GEM legde daar  uit,  wat de GEM verstond 
onder ,, de ecowal”: ,,Het wordt een lage muur  van steen, opgebouwd  met gevonden 

materiaal uit het gebied met een uitkijkpunt, waar vandaan men uitzicht heeft op de 
natuurbrug”. 

 
Het GNR vreest aldus de heer D. van der Velde op 5 februari 2021  en met 
reden,  ,,terecht te komen in een positie, dat het GNR als tuinman mag 
optreden binnen  Crailo. Gevreesd wordt tevens door het GNR, dat de  GEM 
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over zal gaan tot asfaltering  van en het aanbrengen van straatverlichting  bij 
het Gebed zonder End vanaf de ingang van het terrein  richting de A1”. De 
conclusie luidt:   ,,Dat is het begin van het einde van het Gebed zonder End.” 
 
GNR vreest bovendien,  dat de oude, cultureel historische en robuuste beboste 
grondwal bij de schietbaan zal worden doorbroken om een uitweg en toegang 
ook aan die kant van het plangebied voor bewoners en bezoekers van de 
stadswijk Crailo te creëren. De nieuwe stadswijk Crailo gaat naadloos over in de 
wijk Oostereng van Bussum bij de Anne Franklaan. De natuur en het landschap 
zijn de verliezer. Er is geen win-win situatie. ARCADIS heeft daar in het MER-
rapport geen oog voor. 
 
Commentaar SNLG 
 
Er bestaat geen enkele rechtszekerheid ter zake van de bescherming van 
natuur en landschap door dit Ontwerpbestemmingsplan, nu zelfs het GNR, dat 
nauw betrokken is vanaf het begin bij de ontwikkeling van Crailo, er geen 
vertrouwen in  heeft, dat dit Ontwerpbestemmingsplan de 
instandhoudingsdoelen van natuur en landschap binnen en buiten dit 
plangebied dient.  Dit klemt te mee, nu het GNR in dit plangebied  drie hectare  
van dit gebied toegewezen heeft gekregen om NNN natuur op deze voormalige 
betonplaten en in de grond verstopte puinhopen en afvalstort  te scheppen  ter 
compensatie van verloren gegane, hoogwaardige natuur met eeuwenoude 
eiken en beuken bij Anna’s Hoeve en Monnikenberg, die opgeofferd zijn aan de 
aanleg van de HOV-lijn in 2019-heden, waarbij dit NNN-bos in Anna’s Hoeve en 
Monnikenberg overigens voor een gering deel  is opgeofferd  voor de aanleg  
van een ecoduct bij de A27.  
 
Het relaas van mevrouw E.  Barneveld van de Manege Gooi- en Eemland  van 
woensdag 10 februari 2021 aan P.Bogaers spreekt  voor zich en bevestigt de 
mededelingen van de heer D. van der Velde van het Goois Natuurreservaat van         
5 februari, een kleine week eerder: 
 
 ,,Na de ruilverkaveling vanwege het plan  van de provincie Noord-Holland in 
1998 om van  dit gebied van Defensie in Crailo een hoogwaardig bedrijven 
terrein te maken, moesten wij onze paardenstal daar achter in het terrein (zij 
wijst naar een oude houten stal) achterlaten. Een nieuwe stal was nodig”.(Zij 
wijst de grote, moderne stal aan, die zo’n vijftig meter dichter bij hun woning  is 
komen te liggen). ,, Wij hebben daar al ons spaargeld in gestoken. Toen de 
aannemer met de bouw bezig was, kwam hij onverwacht naar ons toe. Hij kon 
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niet door met de bouw, ,,want hij was gestuit op ‘een half vliegtuig’, dat 
Defensie daar in de grond had gestopt. Defensie heeft ons wel geholpen bij het 
verwijderen van het wrak. Ik weet niet,  of ik u dit mag vertellen, maar zij 
hebben elders op hun terrein en  groot gat gegraven en het wrak daar maar 
opnieuw verstopt. Ik weet inmiddels,  dat overal waar Defensie haar terreinen 
verlaat, zij een enorme troep voor anderen  achterlaat. Daar betaalt de 
vervuiler niet voor de schade. De kosten van het saneren van de grond in dit 
Crailo- terrein worden niet bij Defensie neergelegd, maar verhaald op de 
bewoners, kopers en huurders van de woningen en appartementen van deze 
nieuwe stadswijk”. 
  
3.2         Nader onderzoek van de Regels van het Ontwerpbestemmingsplan 
              Crailo; controle  op  zorgvuldigheid , volledigheid en betrouwbaarheid 
 
De Regels van het Ontwerpbestemmingsplan buurtschap Crailo , voor de gemeente Gooise 
Meren met de code:  NL.IMRO.1942. BPChwCrailo-on01 omvatten 58 pagina’s  Aangenomen 
wordt dat de Regels voor elk van de drie deelnemende gemeenten Gooise Meren, 
Hilversum, en Laren gelijk zijn  met voor Hilversum  de code 
NL.IMRO.0402.01bp08buurtcrailo-on01 en voor Laren: NL.IMRO.1942.BPChCrailo-on01. 
 
Om het gemakkelijk te maken zijn de ,, geometrisch bepaalde planobjecten met de 
bijbehorende regels en de daarbij horende bijlagen aangegeven met de IMRO –code van 
Laren. 
 

3.2.1     Inleiding 
 
 In deze paragraaf wordt –voor zover de SNLG daartoe aanleiding ziet – dus niet 
uitputtend – gereflecteerd op opvallende punten, die onduidelijk zijn 
geformuleerd, of verhullend of ronduit onjuist. Zijn er hiaten, 
vaagheden,ongerijmde wendingen,  dan wel tegenstrijdigheden op het niveau 
van de relevante bijzonderheden in de regels geslopen, die afbreuk doen aan 
de positieve overtuigingskracht van het Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap  
Crailo en die aan de orde dienen te worden gesteld? Voldoen de Regels aan 
eisen van art. 2:4, 3:4 en 3: 46 en 3:47 van de Awb? Is er sprake van ,,een 
goede ruimtelijke ordening”? Zijn de ontworpen bestemmingsplannen – gezien 
de gestelde Regels -  ,,op voorhand uitvoerbaar” en ,,toetsbaar”  te achten?  
 
3.2.2        Kritische beschouwing van de term ,, buurtschap’’ in de naam 
                 Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo 
 
Ongeacht de volgende beschouwing wordt hier a priori uitdrukkelijk naar voren 
gebracht, dat de term ,,Buurtschap” in de  naam van het ,,Bestemmingsplan  



 

44 
 

Buurtschap Crailo” de suggestie inhoudt van hetgeen in de Van Dale Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal staat omschreven onder de passus 
,,Buurtschap”:  editie 1904 (vierde druk): pg. 325:  
 
,,Buurschap,  v. de gezamenlijke buren; - mv.(-pen), buurt, gehucht; -,  0. (w.g.) de betrekking 

als buur; - buurschap houden, met de buren omgang hebben.” 
,, Buurtschap, v. (-pen), buurt, gehucht;…SCHOOL, v. (…scholen), kleine school voor eene 
afgelegen buurt eener gemeente;…SECRETARIS, m. (-sen); …SPOORWEG, m. (-en), korte 
spoorweg” 

 
In de elfde, herziene druk , 1984, pg. 476:  
,, buur`schap, v. (-pen), 1. Buurt, gehucht, thans meest buurtschap genoemd;-2. 
Betrekking als buur; -buurschap houden, met de buren omgang hebben;-3.(w.g.) nabijheid’’ 
En op pg. 477: 
 ,, buurt`schap , v. (pen), buurt, gehucht;…school, v. (m.) (…scholen), kleine school voor een 
afgelegen buurt van een gemeente; …spoorweg, m. (-n), spoorweg voor lokaal verkeer 
(vroeger met smallere spoorbreedte, spoortram);(…)” 
 

In de dertiende, herziene druk , 1999, pg. 564:  
,, buurschap, v. (-pen), 1. (veroud.) buurtschap;-2. Betrekking als buur; -buurschap houden, 

met de buren omgang hebben;-3.(w.g.) nabijheid’’ 
En op pg. 565: 
 ,, buurtschap , v. (pen), enige bij elkaar staande woningen, syn. buurt, gehucht;…school, v. 
(m.) (…scholen), kleine school voor een afgelegen buurt van een gemeente; …spoorweg, m. (-
n), spoorweg voor lokaal verkeer (vroeger met smallere spoorbreedte, spoortram);(…)” 
 
 

Beantwoordt het Ontwerpbestemmingsplan aan de suggestie, dat deze nieuwe 
wijk, direct aansluitend bij de bebouwde kom van Gooise Meren, aan de Anne 
Franklaan, dat het gaat om een ,, afgelegen  buurt of gehucht, waarvan de 
bewoners elkaar nabij zijn, elkaars nabuur zijn? ”, of om “ enige bij elkaar 
staande woningen”?  
 
 
Het antwoord is : nee; het gaat om een substantiële nieuwbouwwijk van 590 
(bijna 600)  woningen volgens het ,,uitgebreide” voorkeursmodel C. 
 
Het vraag en antwoordoverzicht (11 pg`s) , de vragen van het ,, Webinar”, 
onderdeel van het besluitvormingsproces van de Gemeenschappelijke 
Exploitatie Maatschappij Crailo  van donderdag 4 februari 2021, en de daarop 
gegeven officiële antwoorden maken duidelijk, dat de naam ,,Buurtschap 
Crailo” een verhullende term is  voor een wijk die  op basis van de vrije markt 
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tot stand zal worden gebracht: Geen buurtschap,maar een stadswijk :  
 
 
WONEN 
Vraag 8:   Wat is de onderverdeling van woningen in sociaal/midden/duur? En 
hoeveel daarvan zijn appartementen en hoeveel eensgezinswoningen? Is daar 
al een overzichtskaart van? Antwoord:  In totaal komen er 590 woningen in 
Crailo. 33% sociaal (195). 27% middenduur (159) en 40% duur (236). Er komen 
meer appartementen dan grondgebonden woningen. Het plan heeft een mate 
van flexibliteit waardoor er nog geen exacte verdeling is gemaakt, zowel in 
aantallen als in een overzichtskaart. Wel zal in alle drie deelgebieden in variatie 
zowel sociaal,middenduur en duur worden gerealiseerd. Deze onderverdeling 
wordt in het bestemmingsplan vastgelegd. 
 
Vraag 9:  Zorgt elke gemeente voor haar eigen verdeling sociaal, betaalbaar en 
duur?  Antwoord: Nee, de verdeling vindt plaats over het hele buurtschap en 
niet per gemeente (…). 
 
Vraag 12: Is er al bekend welke makelaar de woningen gaat verkopen? 
Antwoord: Nee, dat is aan de ontwikkelaar om te bepalen welke makelaar 
hij/zij hiervoor inschakelt. 
 
Vraag 14:  Krijgen de inwoners van Gooise Meren, Hilversum en Laren voorrang 
bij  inschrijving? Antwoord: Nee, iedereen is welkom om zich te vestigen in 
buurtschap Crailo. 
 
Vraag 21: Komen er woningen voor ouderen, hulpbehoevenden  en 
gehandicapten? Of levensbestendige woningen? Antwoord: Het 
bestemmingsplan biedt ruimte voor vele vormen van woningen. Of dit aan de 
orde is, is mede [gekoppeld (?),  PB]  aan de interesse vanuit zorgondernemers, 
organisaties  en ontwikkelende partijen. 
 
Vraag 25: Hoe wordt gewaarborgd dat er een mix van verschillende mensen 
komen te wonen? Antwoord: Er wordt niet gestuurd op wie er komt wonen, 
wel is er een duidelijke segmentering in woningaanbod. Sociaal, middenduur 
en duur met daarnaast een mix van koop, huur, en een verdeling  van 
eensgezinswoningen en appartementen. 
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Vraag 46: Komt er een (basis)school en kinderopvang? Antwoord: Er komt geen 
(basis)school in de wijk. Eventueel kinderopvang zou mogelijk zijn als 
maatschappelijke voorziening. 
 
 
Vraag 51: Krijgen de woningen aan de Anne Franklaan de mogelijkheid om een 
directe toegang vanuit hun achtertuin  te maken? Antwoord: Op dit moment is 
dit niet voorzien. De strook van 15 meter is een groene buffer tussen de tuinen 
van de Anne Franklaan en de tuinen van de woningen gelegen op Crailo. Als er 
vanuit het collectief van aanwonenden en wens is om een informele 
ontsluiting te maken in deze zone zien wij een verzoek daartoe tegemoet. 
 
Vraag 52: Kunnen de woningen aan de Anne Franklaan op een of andere 
manier  aansluiten op het energienetwerk  van Crailo?  Antwoord: Vooralsnog 
wordt er alleen gekeken naar een energieconcept voor het buurtschap. 
Wellicht dat aansluiting mogelijk is, als er een partij bekend is die uitvoering 
gaat geven aan dit concept. 
 
 
Vraag 57: Komt er een supervisor (architectuur-stedenbouw) voor het gehele 
plan?  Antwoord: Ja, er komt een stedenbouwkundig supervisor voor de 
ontwikkeling op Crailo. 
 
Commentaar SNLG: 
 
1)  Alle moeite ten spijt, het onderdrukken bij het GEM Crailo om ook maar de 
termen ,,wijk” en ,,stedenbouw” te vermijden en telkens te blijven spreken in 
termen van ,,buurtschap”, is dat duidelijk niet gelukt. 
 
2)   Hier boven zijn  tien  vragen en antwoorden van de honderd uit dit 
document weergegeven. Lees zelf het volledige document via www.crailo.nl. 
Lees bij voorbeeld nog vraag 13: Komen er ook starterswoningen (koop) en zo     
ja hoeveel? Antwoord: Het begrip starterswoningen is voor Crailo niet 
gedefinieerd. Het is wel de doelstelling om met het middensegment de starters 
op de woningmarkt te kunnen bedienen, 
 
3)    Helder is dat het hier eenvoudigweg gaat om een stadswijk in wording, 
aangebouwd aan het Gooise dorp Bussum (gemeente Gooise Meren). De 
nieuwkomers van de stadswijk Crailo  (en zo ook de nieuwkomers in de nieuwe 
stadswijk Tergooi in de gemeente Blaricum aan de overkant van de A1) zijn 

http://www.crailo.nl/
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voor  scholen (vraag 46)en winkels(vraag 42, zie het document zelf) en andere 
voorzieningen aangewezen op Gooise Meren. 
 
4)    Uit het antwoord op vragen 51 en 52 (over de naastgelegen Anne 
Franklaan  in Bussum, pal naast de Palmkazerne, dat onderdeel is van de 
nieuwe stadswijk Crailo) en vraag 84 (,,Crailo is geen ,, off the grid”wijk”) is 
duidelijk dat de nieuwe wijk Crailo  zo verknoopt is  met Bussum (gemeente 
Gooise Meren), dat de bewoners van de Anne Franklaan nu al verkapt te horen 
krijgen,  dat het GEM (= Gooise Meren in dit geval) bereid is om een uitweg te 
realiseren via de ,, Groene buffer”(= Groene mantel, PB) , een strook van 15 
meter voor de nieuwe wijk Crailo naar Bussum , met daarbij de mededeling,   
dat het dan een ,, informele ontsluiting” betreft. Met andere woorden een 
contra-wettelijk, en contra het Ontwerpbestemmingsplan te realiseren 
uitweg!! Hierop berust  mede de ontsteltenis bij het GNR, de project 
betrokkene de heer D. van der Velde over allerlei plannen van de GEM om de,, 
Groene buffer (= Groene mantel, PB) tussen het plangebied Crailo en Bussum 
te doorbreken. Het gaat hierbij om de weinige restanten in het gebied  Crailo 
van  het pleistocene landschap uit de derde ijstijd, het Saalien van de Heuvelrug 
met zijn karakteristieke heuveltjes en dalen, een reliëfrijk landschap. 
(telefonische mededeling van de heer D. van der Velde aan de heer P. Bogaers 
op vrijdag 5 februari 2021). 
 
5)   Onder het ,,mom van buurtschap” betreft het een commercieel 
bestemmingsplan, dat over de rug van de nieuwkomers moet worden 
bekostigd uit de huren en prijzen van de te verhuren en  te verkopen woningen 
en appartementen. De hoge kosten voor het saneren van het door het 
ministerie van Defensie volledig vervuilde terrein met metaal, beton, 
bouwmaterialen en ammunitie worden ten onrechte niet verhaald op het 
ministerie van Defensie,  maar verhaald op de nieuwkomers. Met een sociaal 
huisvestingsplan, laat staan met het creëren van een buurtschap heeft dit niets 
te maken. 
 
6)  Uit het antwoord op vraag 89 (Wat wordt de verbinding met het station van 
Hilversum Mediapark?) met het antwoord: (..) “Daarnaast biedt het Gebed 
zonder End  ook een snelle verbinding per fiets”) is duidelijk , dat dit fietspad  
over deze zandweg  [een fiets- en tevens wandelpad van ca. 150 cm breed, 
bestemd voor tweerichtingsverkeer, en nu alleen sporadisch gebruikt, je komt  
er haast geen fietsers  en wandelaars  tegen, en af en toe een Schotse 
hooglander van het GNR] een enorme toestroom te verwerken krijgt uit de 
stadswijk Crailo in de spitsuren en de wijk Tergooi. Daardoor zal deze zandweg 
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te midden van drie kilometer lange houtsingels,  aan weerszijden van het ca.  
acht meter brede zandpad  (aangelegd door notaris Albertus Perk uit Hilversum 
in 1840 als eikenhakhout) direct moeten worden aangepast voor het steeds 
snellere (elektrische) fietsverkeer uit en naar  Crailo en de wijk Tergooi.  Te 
samen betreft dit wellicht een bevolking van ca. 2000 of meer personen op zo’n 
590 plus 500 woningen in Blaricum), plus  fietsers uit de dorpen Blaricum, 
Huizen en Laren naar en van Hilversum Mediapark.  
Dit met de te verwachten straatverlichting en wellicht asfaltering van een 
verbreed fietspad, en wellicht van  fietspaden aan beide zijden  van het Gebed 
zonder End zal de officiële naam van dit nu nog karakteristieke zandpad  de 
Nieuwe Crailose Weg recht doen. 
 
NB. De telkenmale gebruikte aanduiding in het Ontwerpbestemmingsplan 
Crailo ca 2021 van het Gebed zonder End als ,, een bomenlaan”is misleidend en 
volledig onjuist. Zie hierna paragraaf 3.2.3 (commentaar SLNG onder punten 4 
en 5, pg. 51-54). Het MER-rapport van 1 december 2020  van ARCADIS heeft 
dit ten onrechte niet gesignaleerd, een ernstige onzorgvuldigheid. 
 
7)  Duidelijk is, dat dit woningbouwprogramma in de wijk Crailo (dat niet te 
maken heeft met een sociaal huisvestingsprogramma) geen oplossing biedt aan 
starters op de woningmarkt  (vraag 13) en evenmin voor bevolkingsgroepen die 
zich in een lage sociale economische situatie (lage ses) bevinden (vraag 21).  
 
Alles wordt overgelaten aan de projectontwikkelaars (vragen 21, 25, 26, 27, 28, 
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,47, 49, 50, 52, 63, 64, 65, 66, 
73, 74, 5, 77, 82, 84, 96), dus bepaald door de macht van het geld:  de vrije 
markt (voor wie alleen de opbrengsten tellen).  
 
Er ligt ,,geen sociaal plan”aan ten grondslag dat  een oplossing biedt voor de 
grote woningnood onder de bevolking van het Gooi (vraag 14). Veertig procent 
van alle te realiseren woningen liggen in het dure segment met zwembaden 
(art. 10.5.1, pg. 31 van de Regels en  art. 14.4.1, pg.38 van de Regels  (per 
bouwperceel maximaal één zwembad toegestaan)  en andere villakenmerken 
(tuinen komen niet in het gebied Op de Hei (zie antwoord op Vraag 26  van 
het “Webinar” (,, In het deelgebied Op de Hei  worden geen privétuinen gerealiseerd. In 

de andere deelgebieden zijn tuinen mogelijk  en voorzien  bij de grondgebonden woningen”, 

wel in het gebied “Op Zuid” bij de villawoningen).  
 
Hier wordt een  nieuwe villawijk geschapen,  dat niet past in de in 1925 al 
getrokken conclusies  om dit niet te doen van de Centrale 
Schoonheidscommissie van het Gooi onder voorzitterschap van de 
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stadsbouwmeester en architect W.M. Dudok van Hilversum. Hier  wordt als 
,,een zich uitdijende vetvlek” (in  de woorden van bouwmeester Dudok op  7 
november 1959 in het  congres “Om de toekomst van het Gooi”, pg. 26 van de 
gelijknamige bundel) een decentrale dure wijk gecreëerd ten koste van natuur 
en landschap en van de ,,non-haves”ten behoeve van de happy few, die ook 
niet uit het Gooi hoeft te komen (vraag 14).  Wie verzint er dan de term 
,,buurtschap” om dit te verhullen?   
 
  
3.2.3         De Regels zelf nader beschouwd, ARCADIS:  58 pg’s, ongedateerd 
 
3.2.3.1      Artikel 1 van de regels:  de definitiebepalingen 
 
 Niet akkoord kan worden gegaan met het weglaten van de volgende definities 
in het begrippenapparaat: 
 
1)    Na  de definitie in  1.7  ,,bebouwing” dient alfabetisch het in het 
Ontwerpbestemmingsplan Crailo  ca gebruikte begrip  
,,bebouwingsaccent(en)” doorgenummerd 1.8 met opschuiving van de verdere 
definities te worden opgenomen:  
 
 Bebouwingsaccent(en):  een gebouw/gebouwen (zie 1.33), waarvan de 
nokhoogte  met 3 meter  uitstijgt boven de elders in het plangebied  toegestane 
maximale bouwhoogte van 15 meter.  
Een bebouwingsaccent is een  ,,landmark” , een gebouw, dat beeldbepalend is  
voor de overige bebouwing/gebouwen en daarmee voor het landschap en  dat 
qua maat en schaal afwijkt van de gangbare bebouwing in een gebied.” 
 
Toelichting: in het Gooi geldt de regel, dat er niet boven de gemiddelde 
boomhoogte in het Gooi  wordt gebouwd ten einde het landelijk karakter en 
het typerende coulisselandschap niet aan te tasten. In het proefschrift van 
W.J.J. Colaris, 1998 , ,, Natuur van het Gooi” (Universiteit van Amsterdam, 
uitgave met steun van de Vrienden van het Gooi, 420 pg.’s vermeldt Colaris 
(vegetatiekundige en landschapsbioloog) op pg. 34: 
 
  ,, Op het symposium “Erfgoed van het Gooi” van het GNR van december 1997 merkte de 
voorzitter van het GNR, F. Tielrooij, op dat het een uitdaging is om zevenduizend woningen 
die nodig zijn voor woningzoekenden binnen het bebouwd gebied te plaatsen. De 
bebouwingsgrenzen liggen vast. Tot zover de voorzitter. 
Ideeën om dit probleem op te lossen zijn bouwen onder de grond en hoger bouwen. Dit 
laatste zou dan in het centrum van de gemeenten moeten plaatsvinden en zeker niet aan de 
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randen van de bebouwing (max.15 m= boomhoogte) wegens de horizonvervuiling. De 
Vereniging van Vrienden van het Gooi geeft als haar standpunt een maximale hoogte van 
30 meter voor de kern va Hilversum, voor Bussum en Huizen 20 meter en voor de overige 
Gooise dorpen 15 meter (Proper, 1997)’’ 
 

2)    Na 1.27 ontbreekt het vak gehanteerde begrip ,,Coulisselandschap”. Een 
tekstvoorstel van de SNLG ter aanvulling mede gebaseerd op 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Coulisselandschap 
 

 Coulisselandschap 

Een coulisselandschap is een halfopen landschap dat door de beplanting en 
bebouwing het karakter van een toneel met coulissen heeft. De beplantingen 
bestaan vooral uit afschermende en omsluitende   bosstroken, houtsingels en 
houtwallen en hoge heggen waardoor de daarbinnen gelegen percelen zoals 
akkers,  sportvelden, bedrijfsterreinen, parkeerterreinen e.d., maar ook 
woonwijken, kazerneterreinen, gebouwen en bouwwerken niet zichtbaar zijn 
vanuit de omgeving. Door de afscherming met een qua maat en schaal 
robuuste, ondoorzichtige en hoge  vegetatie heeft de bezoeker het idee in een 
oneindig groen landschap te zijn. 
 
Toelichting: in het ontwerpbestemmingsplan Crailo wordt bij voortduring 
aangehaakt bij, en  gesproken over het grote belang van het coulisselandschap 
in dit gebied.  
 
Het terrein van het ministerie van  Defensie op Crailo, aangelegd omstreeks 
1938,  was integraal omgeven door een groene afscherming (= Groene mantel), 
houtsingels en langgerekte en brede bosstroken van eik en berk en hier en daar 
een beuk met ondergroei van struiken,  een kenmerkende samenstelling van 
het eikenhakhout, een gangbare vegetatie van de Pleistocene zandgronden.   
 
Tot op heden (februari 2021) is het kazerneterrein aan de noordwest zijde van 
het Gebed zonder End nog volledig afgesloten vanaf de omringende openbare 
weg en de paden eromheen mede door de robuuste wal  van ca. 5 meter hoog 
bij de schietbaan en door de brede houtsingel en het eikenhakhout voor het 
overige.  
 
Maar de Groene mantel om  het gebied ten zuidoosten van het Gebed zonder 
End  is in het najaar van 2020 zo kaalgeslagen door grootschalige houtkap en 
velling van bomen en struiken  van het eikenhakhout, dat daar niets meer van 
resteert als ondoorzichtige natuur. De kazernegebouwen in dit deel van Crailo 
(,, Op Zuid”) zijn nu vanaf honderden meters afstand goed zichtbaar voor 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Coulisselandschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Coulisselandschap
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fietsers en wandelaars van de omringende paden, waaronder het pad naar de 
toegang tot de natuurbrug het Laarderhoogt. En dit nog voor het te nemen 
vaststellingsbesluit door de drie gemeenten van het bestemmingsplan en nog 
voor de beoordeling van het MER rapport van ARCADIS van 1 december 2021 
door de Commissie voor de beoordeling van de milieueffectrapportage in 
Utrecht. 
 
3)    Ernstige kritiek heeft de SNLG op de bepaling van 1.29 Ecowal op pg.8. 
Vermeld staat:  ,,een wal  gevormd door een combinatie van aangelegde en 
gebouwde delen die elk op zich verschillende gebruiksfuncties kunnen dienen en 
als geheel een afschermende functie heeft voor de aanliggende bestemming 
natuur.” 
 
Toelichting: 
 
De op zich mooie term ,,ecowal” (niet uit te spreken als ,,Ecowall”)  komt voort 
uit het rapport ,,Natuurbrug Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid, 
hierboven besproken op pg. 39 t/m 42 in paragraaf 3.1.2.5:  Natuurbrug 
Laarderhoogt en woningbouw op Crailo-Zuid, programma van eisen voor 
woningbouw nabij de natuurbrug vanuit ecologisch perspectief,  E.A. van der 
Grift  & D.R. Lammertsma, Wageningen University & Research , maart 2017,31 
pagina’s, rapportnummer 2799, ISSN 1566-7197,opdrachtgever GNR 
(www.wur.nl/environmental-research). 
De Ecowal is niet een ,, lage muur van materiaal, dat is aangetroffen in het 
plangebied bij sloop van gebouwen en bouwwerken etc. met een uitkijkpost op 
de natuurbrug , voorzien van zonnepanelen“, zoals in het ,,Webinar”van 4 
februari 2021  door mevrouw E. Vlaswinkel van het GEM Crailo werd toegelicht. 
Nee, ongeacht een combinatie van functies,  dient het  bij de Ecowal te gaan 
om een  robuuste  hoge, begroeide grondwal die beschermt tegen verstoring 
door kunstlicht, door zichtbeperking, door geluid, door aanwezigheid van 
mensen/huisdieren, door beweging van voertuigen. 
 
De heer D.  van der Velde, de verantwoordelijke functionaris  van het GNR bij 
het project Crailo,  legde op vrijdag 5 februari 2021 aan ecoloog en 
landschapsbioloog en oud advocaat bestuursrecht P. Bogaers uit,  dat ook deze 
hoge, begroeide grondwal is overeengekomen met de GEM. Die afspraak  is 
eveneens  ten onrechte niet vermeld in het MER-rapport van 1 december 2020. 
Ook deze afspraak wordt door de GEM Crailo geschonden. 
 

http://www.wur.nl/environmental-research
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De GEM onttrekt zich ook aan deze afspraak over de aanleg van een robuuste 
ecowal naast de niet nagekomen afspraak over de aan te houden afspraak over 
de minimaal aan te houden afstand van 150 meter tussen de bebouwing van  
Crailo en de teen van de natuurbrug.  De zogenaamde ,,ecowal”, die in  het 
Ontwerpbestemmingsplan aan de orde komt,  komt volstrekt niet overeen met 
de afgesproken, te realiseren ,,robuuste hoge, begroeide  grondwal”.  Deze 
grondwal moet zoals  de heer D. van der Velde meedeelde ca. vijf meter hoog 
worden, zoals ook de oude  grondwal langs de schietbaan in het midden 
gebied langs de erfscheiding van het plangebied. Dit wordt door de SNLG 
onderschreven! 
 
4)    Gemist wordt in artikel 1, definitiebepalingen na 1.37 (,,hotel”):  het begrip 
,,houtsingel”en na punt 1.41 (,,klimaatinstallatie”):  het begrip ,, laan” 
 
Definitie houtsingel: (ontleend aan Wikipedia -9 februari 2021 met aanvulling 
door P. Bogaers) 
 
,,Een houtsingel , boomsingel of kortweg singel (in Nederland) of een houtkant (in 
Vlaanderen) is een brede strook met bomen en struiken als afscheiding tussen weilanden 
en akkers en ook wel  langs beken en waterlopen, en langs wegkanten (PB). Een houtsingel 
is een lijnvormig landschapselement van 4 tot 20 meter breed en minimaal 25 meter lang. 
Houtsingels lijken veel op houtwallen. Bij een houtwal is er sprake van een opgeworpen 
wal, waar de beplanting op staat.”.  
 

Daar tegenover staat het in de toelichting en andere teksten van het 
Ontwerpbestemmingsplan Crailo ca gebruikte begrip ,,Laan’’of ,, Laan met 
bomen”: 
 
Definitie Laan (weg):  (ontleend aan Wikipedia -9 februari 2021) 
 
,,Een laan is een weg die aan beide zijden geflankeerd wordt door bomen. De bomen 
worden aangeplant voor schoonheid,  prestige of nut. Ze bieden schaduw en verkoeling, 
bescherming tegen weer en wind en hun hout wordt nuttig gemaakt. Lanen met loofbomen 
hebben tevens een brandvertragende functie in droge gebieden of in productiebossen van 
licht brandbaar naaldhout.” 
 

Toelichting: 
Waarom is dit onderscheid zó belangrijk om er hier aandacht voor te vragen? 
 
 Dat komt omdat ARCADIS en de GEM Crailo dit onderscheid niet maken en  het 
Gebed zonder End, dat sedert 1840 bestaat,  en de nieuw aan te leggen             
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,, Nieuwe Laan van Crailo” die als een diagonaal door het plangebied loopt, 
beide aanduiden  als ,, een bomenlaan”. 
Zie pg. 2/72 en pg. 10/72 van de Toelichting van dit niet van paginanummers 
voorziene document (door P. Bogaers handmatig van paginanummers 
voorzien).  
Citaat pg. 10/72  onderaan Toelichting: 
 
 ,,3.4  Gebed onder End 
Het Gebed zonder End is het meest waardevolle groenelement op Crailo vanuit historisch, 
landschappelijk, recreatief en ecologisch oogpunt. De route is een bomenlaan die start in het 
plangebied en over een lengte van 3 km doorloopt tot aan de bebouwde kom van Hilversum 
(zie figuur 3.4).” 
 

Citaat pg. 26/72 Toelichting: 
,,5.3.5.1 Twee lanen 
Het landschap op en om Crailo is een belangrijke bestaande kwaliteit waarvan het behouden 
een belangrijk uitgangspunt is. Het landschappelijk concept, vastgelegd in het 
stedenbouwkundig- en landschapsplan Crailo gaat ervan uit dat het landschap van bos en 
heide ij het gebied wordt gecontinueerd. Aan de randen  (west- en oostzijde) heeft het gebied 
een groene beboste zoom (als buffer naar de omgeving).Twee lanen ( de nieuwe Laan van 
Crailo en het bestaande Gebed zonder End) verankeren het gebied. De  nieuwe Laan van 
Crailo vormt een verbinding tussen de verschillende deelgebieden en zal als een 
laanstructuur worden gerealiseerd. (…)”. 
 

Op pg. 2/72 van de Toelichting  onderaan staat nog de volgende naar de 
opvatting van de SNLG meest gevoelige tekst  over het Gebed zonder End. 
Citaat pg. 2/72 Toelichting: 
,, 1.1  Aanleiding 
(…) 
 Het plangebied, dat circa 40 hectare behelst, wordt doorsneden door het Gebed zonder End, 
een belangrijke recreatieve route voor langzaam verkeer. De route is een bomenlaan, die 
start in het plangebied en over een lengte van 3 km doorloopt tot aan de bebouwde kom van 
Hilversum. Rondom het terrein zorgt de brede zone met bomen voor een natuurlijke 
afscherming van de bestaande  bebouwing van Bussum.  Aan de zuidzijde grenst het gebied 
aan een manege. Het gebied kent een hoogteverschil en loopt ongeveer 7 meter af richting 
de bebouwingsrand van Bussum.” 
 

Het gaat bij het Gebed zonder End uitdrukkelijk niet om een ,, laan”, 
gekenmerkt door aan weerszijden van een weg  in één rij geplaatste bomen 
(zoals wel de bedoeling is bij de  aan te leggen ,,Laan van Crailo”). Het Gebed 
zonder End is een natuurlijke vegetatie, ontstaan uit  eikenhakhout, te   
herkennen aan uitgelopen stobben.  Het betreft houtsingels die in de loop 
van  180 jaar een eiken-berkenbos zijn gaan vormen  met hier en daar een 
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beuk en met een ondergroei van struiken en grassen, kruiden en mossen (o.a. 
Kussentjesmos, Leucobryum glaucum). 
 
Het gebruik van het woord ,,laan”voor het Gebed zonder End is, dat een ,, laan” 
gemakkelijker aanleiding geeft om het unieke karakter van het Gebed zonder 
End te verdoezelen, waardoor bestuurders  des te sneller geneigd kunnen zijn, 
zulk een laan op de schop te willen nemen en op te offeren, als deze ,, laan” 
hen in de weg zit.  
 
5)      Een tweede opmerking over de tekst van pg. 2/72 van de Toelichting 
         betreft de aanduiding van de ,, Laan” Het Gebed zonder End als ,, een 
         belangrijke recreatieve route voor langzaam verkeer“  
  
Voor zover de mededeling over het Gebed zonder End ,, een belangrijke 
recreatieve route voor langzaam verkeer “ ziet op de recreatieve 
belevingswaarde van het Gebed zonder End voor wandelaars en fietsers, die 
allen over het anderhalve meter afgescheiden deel van deze zandweg van 
totaal ca. acht meter breed gebruik maken,  is het woord ,, belangrijk” correct. 
 
 Indertijd in 1840  heeft notaris Albertus Perk uit Hilversum  deze landweg aan 
laten leggen als middel tot de exploitatie van het belendende aangelegde 
eikenhakhout, de huidige houtsingels aan weerszijden, daarbij gebruik makend 
van eeuwenoude zandpadenstructuren over deze centrale heide, zoals afgeleid 
kan worden uit de twee kaarten opgenomen in de uitgave , “De Gooische 
Dorpen” door W.J. Rust, (uitgever Albert de Lange-Amsterdam, 1946, 108pg`s). 
Deze kaarten zijn opgenomen als twee bijlagen na pg. 108 en betreffen 
allereerst een ,,Gedeelte van een kaart van Gooiland, in 1750 uitgegeven in 
Amsterdam bij Isaak Tirion”, en ten tweede  een  ,,Gedeelte van een kaart van 
Gooiland, in 1942 uitgegeven te Hilversum door Alg. Boekhandel B.C. 
Rozenbeek H.zn.” . In de tweede kaart is de lijnrecht doorgetrokken Craailosche 
Weg te zien via de (in de Tweede Wereld Oorlog afgebroken) Schaapskooi ten 
zuiden van de Lange Heul, een zandduin uit de laatste IJstijd, leidend naar het 
toenmalige Theehuis bij het huidige knooppunt van de A1  bij  de 
Amersfoortsche Straatweg, nu  de voormalige legerplaats Crailo.  
 
Het Gebed zonder End vertoont nu nog hier en daar in de houtsingels aan 
weerszijden de heuvelachtige structuur van de stuwwal en heeft hier en daar 
het karakter van een holle weg. 
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Wanneer het begrip ,, belangrijk” evenwel stoelt op de gedachte, dat het 
Gebed zonder End belangrijk is als doorgaande route voor fietsers  van  en naar 
Hilversum Noord/  NS-station Hilversum Mediapark, is die gedachte  
kwantitatief gesproken nu nog  onjuist. Sporadisch maken fietsers in beide 
richtingen gebruik samen met wandelaars van  het overigens smalle fietspad  
van ca. 1,5 meter breed, dat een deel van de wegbreedte beslaat. Het  overige 
gedeelte van dit ca. 8 meter brede zandpad dient als toegangsweg  voor het 
GNR tot haar gebieden, de heidevelden en de houtingels en bossen aan 
weerszijden van het pad. De houtsingels vertonen  dezelfde Wezenlijke 
Kenmerken en Waarden als de aangrenzende  heiden en bossen van dit NNN-
gebied. 
 
Wel zal door aanleg van de stadswijk Crailo en van de stadswijk in Blaricum aan 
de overzijde van de A1 op het terrein van het huidige Tergooi ziekenhuis  (van 
ook zo’n  500 woningen)  leiden tot inderdaad een kwantitatief belangrijke 
route voor het fietsverkeer van en naar Hilversum. En op termijn:  tot een  
volledige asfaltering en van straatverlichting  voorziene weg (wat in dit verband 
te denken van de noodzakelijke bescherming van  vrouwen en meisjes tegen 
aanvallen op hun integriteit).  De algemene verkeersveiligheid zal ook tot 
straatverlichting nopen..  
 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid leidt de komst van de 
stadswijk Crailo  tot een weg voor autoverkeer van Hilversum naar Crailo en de 
A1 vice versa.  De garantie tegen een dergelijke verkeersader voor auto’s kan 
geen enkele wethouder of bestuurder van de drie gemeenten geven. 
 Het plan leidt tot ecologische en landschapsschade voor het ook 
cultuurhistorische belangrijke Gebed zonder End. 
 
6)   Artikel 3.4.2    Specifieke gebruiksregels geluid en geur 
 Correct wordt onder c. Geur op pg.15 van de Regels overeenkomstig het 
uitgangspunt dat in het milieurecht ,,hinder” (=ondragelijke last)  buiten de 
perceelsgrenzen,  in casu buiten het perceel van de inrichting, de sedert 
decennia bestaande  Manege Gooi- en Eemland dient te worden beperkt voor 
derden, die buiten de perceelsgrenzen geuroverlast kunnen ondervinden, door 
middel van  normen, die gelden vanaf  en buiten de perceelsscheiding van de 
inrichting.  zijn gesteld.  
 
Correct bepaalt lid 2:  ,, De normen gelden op de in de tabel vermelde afstand  van  (…) 

meter vanaf de grens van de inrichting’’ . In 6.7 van de Toelichting (pg. handmatig  
doorgenummerd 42/72) evenwel,   wordt een hiermee strijdige redenering 
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gevolgd, die in strijd is met het wettelijk systeem. Daar wordt naar het 
gevoelen en wetenschap van de SNLG ten onrechte uitgegaan niet van de 
perceelsgrenzen, van waaraf een geurafstand in acht dient te worden genomen 
tot  te bouwen woningen op Crailo, maar een afstand te rekenen vanaf het 
dierenverblijf, de stal van de paarden tot deze te bouwen woningen.  
De Manege Gooi-en Eemland  ligt thans buiten de bebouwde kom, en komt 
door de bouw van woningen pal naast het gebied Op de Hei te liggen binnen de 
bebouwde kom.  Hoe dan ook gelden ,, afstanden vanaf de grens van de 
inrichting” . Zie het staatje op pg. 16 van de Regels op dertig meter (in geval 
van ,,geurruimtezone 1”)  of vijftig meter (in geval van ,,geurruimtezone 2 of 
3”). 
 
Maar die grenzen ,,vanaf de grens van de inrichting” zijn in de Toelichting op 
het Ontwerpbestemmingsplan op pg. 42/72 in 6.7.1.1. veranderd in 
afstanden, vertaald als ,,geurcontour”  ,, rond het dierenverblijf van de 
manege”. 
 
NB    Hier is sprake van een,, tegenstrijdigheid op het niveau van de relevante 
bijzonderheden”, die leidt tot grote rechtsonzekerheid en schade  bij de familie 
Barneveld, eigenaar van deze manege van Stichting Sportclub Gehandicapten 
Gooi en Eemland. Het scheelt namelijk vele tientallen meters ten nadele van 
de manege, wanneer er niet wordt uitgegaan van  de buitengrenzen -, de 
grens van de inrichting -, maar ten onrechte van  het dierenverblijf, de stal 
van de paarden. 
 

Concreet bevindt zich de dichtst bijzijnde hoek van de paardenstal, het dieren 
verblijf,  zich hemelsbreed, loodrecht gemeten,  op 30 (dertig) meter afstand 
van  de perceelscheiding, het hek van het defensiegebied  (=het afgerasterde 
gebied Op de Hei, het voormalige defensieterrein). Dit is door de SNLG met 
Google Maps gemeten en vastgesteld op donderdag 18 februari 2021 door drs. 
A. Bijlard, bioloog en P.Bogaers, bioloog en oud-advocaat bestuursrecht/ 
milieurecht/hinderrecht. 

 

 Uitgaande van dit hek, de perceelgrens heeft de familie Barneveld recht op 
een geurcontour van 30, 50 dan wel  50 meter, vanaf de perceelgrens, 
afhankelijk van de geurruimte zone 1, of 2 of 3, waarbinnen de manege is 
gelegen, zoals het staatje van Geurhinder  op pg. 16 van de Regels vermeldt..   



 

57 
 

Maar gaat men uit van een afstand die direct gerekend wordt vanaf de 
paardenstal, dan is de familie Barneveld al 30 meter kwijt op eigen terrein 
(waar het milieurecht geen verboden aan stelt), en kunnen gebouwen in het 
deelgebied Op de Hei op een afstand komen  te liggen van  0 meter (als 

geurruimtezone 1 van toepasing is), dan wel  (wanneer er sprake is van geurruimtezone 2 

of 3) op een afstand van  50 meter minus 30 meter = 20 meter vanaf de 
perceelscheiding richting Op de Hei.   

Dit is in hoge mate een onrechtmatige en daarnaast ongewenste uitkomst, 
die afbreuk doet aan ,, het sociale karakter”, waarvan de GEM Crailo zegt, dat 
dat een hoofdkenmerk is van het ,, Buurtschap Crailo”. Het bedrijf van de 
familie Barneveld wordt  onaanvaardbaar benadeeld.  

Hierbij wordt opgemerkt, dat op pg.42/72 onder 6.7.1.1 Toetsing in de 
Toelichting geschreven wordt, ,,dat volgens onderzoek een  afstand van 60 meter als 

geurcontour rond het dierenverblijf passend is  voor de manege voor de geurhinder ,,in het 

geval op de manege maximaal  40 paarden worden gehouden”.  

Het zijn er feitelijk overigens veel minder, te weten zo’n 27 paarden. Wel 
degelijk zijn er binnen de aldus bepaalde geurcontour van 60 meter vanaf de 
stal, het dierenverblijf ,, woningen of andere geurgevoelige objecten voorzien”,  
in tegenstelling tot de ontkenning hiervan op pg. 42/72  van de Toelichting. 
Gevreesd wordt door de eigenaars van de manege voor gebouwen op 13 meter 
afstand van de perceelgrens (mond. med. mevrouw E. Barneveld op 18 februari 
2021). 

7)   Artikel 6.3:  De SNLG kan niet akkoord gaan met deze bepaling waarin 
impliciet wordt bepaald, dat maximaal drie hoge gebouwen  van 18 meter hoog 
zijn toegestaan binnen het plangebied.  

Onder verwijzing naar hetgeen in deze zienswijze is opgemerkt over  het in 
artikel 6.3  gebruikte woord ,,bebouwingsaccenten”  van 18 meter en hetgeen 
hierover is geschreven in het MER-rapport van ARCADIS van 1 dec. 2020 op pg. 
84/204, waar wordt gesteld dat aanwezige  bomen van 18 meter deze hoge 
gebouwen visueel afschermen van de omgeving, werd op 18 februari 2021 op 
het perceel van de manege Gooi- en Eemland geconstateerd, dat er geen 
sprake is van  bomen die , hoewel circa 18 meter hoog,  (Zwarte den/Grove 
den) geenszins dergelijke hoge gebouwen met ook  hun lichtuitstraling tot 18 
meter hoog kunnen afschermen. Deze bomen vormen geen dicht en gesloten, 
afdoende scherm.  Aan de rand van het plangebied is 12 meter  hoogte het 
maximum. Over boomhoogte wordt in de Regels niet geschreven. 
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8)  Op pg. 26/72 en 67/72 van de toelichting wordt over de ecowal opgemerkt 
dat deze maximaal 5 meter hoog zal zijn. Dit stemt overeen met artikel 7.2.1 
van de Regels op pg. 24. 

Strijdig met de afschermende  werking die de ,,Ecowal” behoort uit te oefenen 
voor het waarborgen van de functionaliteit van de Natuurbrug Laarderhoogt, 
(onder meer door te beschermen tegen aanwezigheid van mensen, waardoor  
visuele en geluidshinder en geurhinder voor dieren c.q.  de das, Meles meles, 
op de natuurbrug wordt veroorzaakt), wordt in artikel 7.2.3 sub c een 
,,uitkijkpunt”van 15 meter hoog ( bedoeld wordt:  met uitzicht op de 
natuurbrug)  mogelijk gemaakt. Ook hier is er sprake van een grote  
tegenstrijdigheid op het niveau van de relevante bijzonderheden. Het adagium 
geldt: òf bescherming, òf geen bescherming. Er is geen ,,win-win”-situatie.  

  9)   Ter zake van artikel 24, Algemene Wijzigingsregels (pg. 53)  is het de 
vraag van de SNLG: Wie voorkomt er ruzie tussen de drie deelnemende 
gemeenten? Wie lost dergelijke conflicten op? 

10)   Over veiligheid en bescherming tegen bosbrand wordt in de regels ten 
onrechte niets bepaald. En dit terwijl dit zeer droge gebied in steeds droger 
wordende zomers, een gebied met een grondwaterpeil van -10 meter onder 
het maaiveld, zeer brandgevoelig is.  De brandbare bossen  en bosschages in 
het plangebied èn in de aangrenzende ,,Grove dennen-, eiken- berkenbossen” 
en droge heidevelden van de NNN gebieden daarbuiten vormen een 
permanent gevaar voor de nieuwe wijk Crailo.  Deze bossen met ook hun 
takkenrillen en opgehoopt dood hout en droge heide hebben een zeer hoge 
vuurverspreidingssnelheid. Dit gevoegd bij  het voornemen in het plan om 
natuurlijke materialen in de nieuwe stadswijk te gebruiken bij de bouw, maakt 
het plan onuitvoerbaar.  

Het bosbeheer van GNR bestaat onder meer uit het niet verwijderen van dood 
hout dat zich in de bossen ophoopt. Om het plangebied heen  is dit overal 
zichtbaar. Een woonwijk aanleggen in dergelijke gebieden vraagt om 
problemen. Hierover  is niets bepaald  in de Regels.  In de Toelichting wordt er 
niet over geschreven. 

Uit de website van het KNMI wordt het volgende overzicht hier overgenomen: 

,,Bosbranden komen regelmatig voor. Satellieten brengen de branden in kaart, zodat ze zo 
effectief mogelijk bestreden kunnen worden. 

Het gevaar voor bos- en heidebranden hangt sterk samen met het weer. Als er lange tijd 
weinig of geen regen valt en het een aantal dagen warm is, droogt de natuur uit en kan 
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gemakkelijk brand ontstaan. Vooral bij een onstabiele atmosfeer met sterke omhooggerichte 
winden (thermiek) kunnen de branden heftig worden. 

Ook blikseminslagen kunnen brand veroorzaken. In het noorden van de Verenigde Staten 
wordt bijna de helft van de bosbranden veroorzaakt door de bliksem. 

Wind en bosbranden 

Wind, waarmee zuurstof wordt aangevoerd, kan de vuurhaarden aanwakkeren en snel in een 
bepaalde richting verspreiden. Vooral droge oostenwinden worden gevreesd. Het vuur kan 
zich daardoor met snelheden van 25 kilometer per uur verspreiden. 

In gebieden met bergen en zee zoals in Frankrijk, Portugal, Australië en Californië kunnen 
lokale winden van zee of van de hellingen zorgen voor een grillige verspreiding van 
vuurhaarden. In de Verenigde Staten worden dergelijke winden die vergelijkbaar zijn met de 
Föhn, de Santa Ana genoemd of hot winds. In brandende gebieden kunnen soms vuurhozen 
ontstaan, vergelijkbaar met wind- of stofhoosjes. 

Droogte in Europa 

In Europa heeft vooral het zuiden de laatste jaren steeds meer te maken gekregen met 
grote bos- en heidebranden. De winter is daar het regenseizoen. Als er dan te weinig 
neerslag valt, droogt de natuur door de warmte in de loop van het voorjaar snel verder uit. 
De verandering van het klimaat leidt bij de Middellandse Zee tot een verdere verdroging en 
een toenemend gevaar van bosbranden.”  

Bosbranden van Zuideuropese aard (Portugal, Spanje, Frankrijk) zijn de 
komende jaren ook hier in het Gooi te verwachten. Zoals ook GNR weet ( de 
heer P. Hulzink, senior beleidsmedewerker) is er sprake van een groot 
waterdeficit op de  heidevelden en in de bossen van het Gooi. 

3.3         Nader onderzoek van de Toelichting (ongedateerd, zonder 
               paginanummering - 72 pagina`s) door ARCADIS, controle 
               op  zorgvuldigheid , volledigheid en betrouwbaarheid 
 
3.3.1      Inleiding 
 
 De toelichting op het Ontwerpbestemmingsplan 
NL.IMRO.0402.01bp08buurtcrailo-on01 door ARCADIS is niet voorzien van een 
datum en is niet doorzoekbaar vanwege het ontbreken van een paginanumme- 
ring. Dat is van achter een pc-scherm hopeloos ontoegankelijk. In dit opzicht 
beantwoordt de toelichting niet aan artikel 3:2  Awb en niet aan artikelen 
3:46 en 3:47  Awb. Van een burger kan niet worden verlangd dat deze zo’n 
tekst kan controleren en begrijpen. De tekst is door de SNLG handmatig 
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doorgenummerd en blijkt te bestaan uit 72 bladzijden. De handmatige 
nummering wordt hierna aangehouden. 
 
3.3.2    De tekst van de Toelichting nader beschouwd 
 
Zonder de tekst  alinea-voor-alinea volledig te doorzoeken (hetgeen meer dan 
de beschikbare tijd zou vergen)  op compleetheid, juistheid, consistentie en 
betrouwbaarheid,  wordt hier de tekst besproken voor zover die onmiddellijk 
aanleiding geeft voor een reactie en commentaar. 
De  voortdurend in de tekst van de toelichting gebruikte term ,,Buurtschap”  
wordt –zoals in deze zienswijze in paragraaf  3.2.2  op pg. 43 en 44  is 
beargumenteerd -  verworpen. Dat denkframe is niet-adequaat en werkt 
belemmerend voor een nauwkeurige analyse. 
 
Ad paragraaf 1.1. Aanleiding (pg. 2/72): 
 
Hier wordt het Gebed zonder End een belangrijke route genoemd voor 
langzaam verkeer en wordt deze zandweg een ,, bomenlaan” genoemd. Hierop 
is in deze zienswijze nader ingegaan hierboven in paragraaf 3.2.3 , de 
commentaren van de SNLG onder 4 en 5, pg. 52 / 55. De tekst daarvan dient 
hier als volledig overgenomen en ingelast te worden beschouwd. Dat zelfde 
geldt voor elke verwijzing in de Toelichting naar het Gebed zonder End als          
,, bomenlaan” zoals onder meer op pg. 10/72. 
 
Nergens in de Toelichting vindt men een nauwkeurige en correcte 
beschrijving van de wezenlijke kenmerken en waarden van de onderdelen 
van het plangebied Crailo. 
 
Pg. 3/72, alinea 1 en 2: 
Vraag van de SNLG naar aanleiding van de gezamenlijke betrokkenheid van de 
drie gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren: Hoe worden conflicten in 
de toekomst over dit plan  tussen de gemeenten opgelost? Dat deze zich zullen 
voordoen bij nadere invulling van dit plan is – gezien het verleden vanaf 2000 
zo goed als zeker. Wethouder drs. A. Gouka (Bussum) verklaarde aan Carla. 
Bosmann  van de toen op dringend advies van de gemeente Bussum in het 
leven geroepen actiegroep, later voorzitter van de Stichting  Behoud Gooise 
Heide (SBGH, met als secretaris Charlotte Bogaers) over het overleg in 2000: 
,,We hadden altijd ruzie met Hilversum en Laren. Hilversum wilde een weg over 
de hei ten zuiden van Bussum. Wij wilden bouwen op het kazerneterrein, Laren 
wilde natuurbehoud”. Hoe wordt rechtszekerheid en rechtsgelijkheid 
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gewaarborgd voor de toekomstige bewoners van elk van de drie deelgebieden 
van deze nieuwe stadswijk, die hoe dan ook is aangewezen op de gemeente 
Gooise Meren en die naadloos aansluit op de Oostereng bij de Anne Franklaan 
in Bussum?  
Over deze bestuursrechtelijke vraag hebben de drie colleges van B&W zich ten 
onrechte in de toelichting niet uitgesproken. En wat vinden de andere Gooise 
gemeenten hiervan, te weten Blaricum en Huizen,  die in 2000 wel waren 
gevraagd deel te nemen aan de ontwikkelingen via het ,,Masterplan Crailo, nr. 
120x00017.00212 van 22 februari 2001” (hierboven in deze Zienswijze nog niet 
genoemd, en ook niet genoemd door ARCADIS in de bijlagen bij het 
Ontwerpbestemmingsplan Crailo ca.  2021).  In opdracht van de 
gemeentebesturen van Bussum, Hilversum en Laren heeft het Bureau BRO in 
Vught, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu om dit 
,,Masterplan, ‘Uitgangspunten voor een verantwoorde planontwikkeling’ ”(16 
pagina’s)  te schrijven.  In het voorwoord (pg.3) wordt bericht:,,In deze notitie 

worden de uitgangspunten voor dit eerste planconcept gepresenteerd. Via een brede 
maatschappelijke discussie over deze uitgangspunten willen de Colleges van Burgemeester 
en wethouders van de drie gemeenten de ideevorming over de toekomstige planvorming 
stimuleren.”  
 

In Hoofdstuk 1 INLEIDING (pg. 5) wordt het project Crailo genoemd als ,, een 
van de strategische projecten van de provincie Noord-Holland om deze 
projecten uitgevoerd te krijgen ,,onder andere door met andere overheden en 

investeerders de financiering ervan tot stand te brengen. Een van deze strategische projecten 
is het bedrijventerrein Crailo”. 
 (…) Aan de realisering van dit project wordt een hoge urgentie toegekend. Reden voor de 
provincie Noord-Holland om zelf de regie te voeren. De provincie heeft samen met de 
gemeenten Bussum, Hilversum en Laren  aan BRO opdracht verleend de bestuurlijke 
haalbaarheid en de realisatiekansen van bedrijventerrein Crailo te onderzoeken. De 
gemeenten  Blaricum en Huizen zijn gevraagd hieraan deel te nemen, omdat de 
ontwikkelingen ook invloed kunnen hebben in deze gemeenten.” 
 

In dit masterplan Crailo (toen nog beschouwd als toekomstig bedrijventerrein) 
stond de bestuurlijke haalbaarheid centraal.  Dat aspect is nog immer van 
belang ook met betrekking tot de gemeenten Blaricum en Huizen. Dat met 
deze gemeenten ‘’overleg “plaatsvindt – zoals in de vragen en antwoorden van 
het ,,webinar” van 4 februari 2021 wordt gesteld (vraag 78) zegt niets over de 
zienswijzen van deze twee andere gemeenten op ,, het te realiseren 
programma op beide locaties [Crailo en Tergooi, PB] en op het optimaliseren 
van de verbinding tussen beide locaties”.  
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De SNLG constateert, dat er evenals in 2000 en 2001 e.v.  conflictstof te over 
bestaat tussen deze totaal vijf gemeenten. Op de inhoud van het Masterplan 
Crailo 2001 en de daarin geformuleerde uitgangspunten, die strijdig zijn  met 
dit Ontwerpbestemmingsplan Crailo ca. 2021, wordt in paragraaf 4, conclusies 
teruggekomen. Ten onrechte heeft ARCADIS met dat Masterplan 2001 geen 
rekening gehouden bij het uitbrengen van het MER-rapport van 1 december 
2021. Het is ten onrechte niet genoemd in de bijlagen bij de toelichting.  Het is 
uit het collectief geheugen verbannen. Zulks ten onrechte. 
 
Pg. 3/72, ,, Verbrede reikwijdte” 
 
Terwijl  in het ,,kader Relevante mogelijkheden van een bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte binnen de Crisis- en herstelwet” volledig correct   ,,de 
fysieke leefomgeving” als kernbegrip  centraal wordt gesteld, valt op dat het 
opgenomen staatje  ter zake van de ,,zeven genoemde onderwerpen waarover 
regels kunnen worden opgenomen”  geen blijk geeft van een correcte 
prioritering, die recht doet aan het primaire belang van de fysieke 
leefomgeving van het totaal. De mens is hier te gast en dient juist ook in dit 
gebied te midden van NNN-gebieden rekening te houden met  op  
 
de eerste plaats (1) het beschermen van het milieu (in het staatje geplaatst als  
4de in rangorde. 
 ten tweede (2) vanuit de ecologie en de gezondheid en welzijn van plant, dier 
en mens gedacht: natuurbescherming (in het staatje op de zevende plek).  
ten derde (3) duurzaamheid (= overleefbaarheid) in plaats van nr. 6 in het 
staatje.  
ten  vierde (4) het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige 
waarden (in het staatje als eveneens nr. 4 geplaatst). 
ten vijfde (5) het beschermen van de gezondheid (bedoeld wordt in het staatje 
van de mens)  in het staatje op nr. 2 geplaatst. 
ten zesde (6)  het beschermen van de veiligheid, in het staatje op nr. 1 
geplaatst. 
ten zevende (7) het uiterlijk van bouwwerken (welstand), in het staatje als nr. 5 
geplaatst.  
 
Beseft wordt door de SNLG  terdege, dat in een lineair systeem - zoals  een 
opsomming als deze altijd is -  ,,loopholes”, ,, terugkoppelingen”,  aangrijpingen 
van de diverse aspecten op elkaar in een meerdimensionale ruimte en tijd  
meer recht doen aan de onderlinge verhoudingen en 
interacties/interferenties/synergieën tussen en op elkaar. Maar centraal staat 
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het beschermen van het abiotisch milieu (het substraat: bodem, 
lucht/atmosfeer en water),  waarvan al het leven afhankelijk is.  
Een minder antropocentrische benadering juist in een 
Ontwerpbestemmingsplan als dit zou meer recht doen aan de ambities van 
vergroten van de biodiversiteit en ,, duurzaamheid”. Nu is het staatje op 
pg.3/72 een potpourri zonder een doordacht  ecologisch kompas. Het ,,voor-el-
wat-wils”- principe leidt tot het tegenovergestelde van wat de drie 
gemeentebesturen zeggen te beogen. 
 
NB   Dat in het verslag van het ,, webinar”van 4 februari 2021 onder vraag 57 
(,,Komt er een supervisor(architectuur-stedenbouw) voor het gehele plan?”) het antwoord 
volgt: ,, Ja, er komt een stedenbouwkundig supervisor voor de ontwikkeling op Crailo”, 
betekent,  dat er tot nu toe geen dergelijke supervisor is geweest, dus  geen 
stadsbouwmeester als de in meer dimensies denkende, ruimdenkende 
architect Dudok, stadsbouwmeester van Hilversum (zie zijn bijdragen aan het 
stedenbouwkundig denken  in 1925 (als voorzitter van de Centrale Schoon- 
heidscommissie voor het Gooi) en in 1959 ( en zijn bijdrage aan het Gooi 
Congres van de VVG: zijn beschrijving van stadsontwikkeling -zonder-nadenken 
als ,,een uitdijende vetvlek”).  
 
Het gevolg van het ontbreken van een ecologisch doordacht kompas is dat op 
pg. 4/72 in 1.5 Leeswijzer de hoofdstukken 3 tot en met 5 ,, de kern van de 
toelichting” worden genoemd, en dat daar buiten valt en niet tot de kern 
behoort: hoofdstuk 6 (ingaande op ,,alle milieuaspecten”). 
 
Pg. 6/72 De tekst van de legenda bij figuur 2.3 is in een zo kleine letter 
afgedrukt, dat deze kaartafbeelding niet leesbaar is. 
 
Pg. 7/72 De legenda bij figuur 2.4 correspondeert niet met het afgebeelde 
kaartgedeelte. 
 
Pg.10/72 De SNLG gaat niet akkoord met de aanduiding  onder 3.4 van het 
Gebed zonder End als  ,, een bomenlaan”. Zie in deze zienswijze paragraaf 
3.2.3 de commentaren van de SNLG onder 4 en 5 op pg. 51 t/m 54. 
 
Pg. 12/72, alinea 2. Gesteld wordt onder het kopje ,, Doorwerking Buurtschap 
Crailo”:  ,, In de planontwikkeling voor Buurtschap Crailo wordt gestuurd op Behoud van 

unieke landschappelijke (natuur) en cultuurhistorische waarden. Ten aanzien van de 
landschappelijke waarden mag de groenstructuur zo min mogelijk wijken voor de 
planontwikkeling.”(…)  
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Vragen  van de SLNG  zijn in dit verband:  
 
(1)    Hoe is de vernietiging in het najaar van 2020 door de GEM - al dan niet in 
samenwerking met het GNR en de provincie Noord-Holland -  van de 
karakteristieke ,,Groene mantelstructuur” om het deelgebied ,,Op Zuid”,   te 
rijmen met dit uitgangspunt van de toelichting op pg.12/72 ?  
 
Waar de eerder bestaande ,, Groene mantel” als essentieel onderdeel van het 
coulisse(n)landschap  beschermde tegen  visuele hinder,  uitgaande van het 
militaire terrein (een kale betonnen  vlakte, en  binnen kort massaal stedelijk 
bebouwd en ,,vertuind” bij aanvaarding van het Ontwerpbestemmingsplan 
Crailo ca 2021) en tegen de nu  in de verte zeer zichtbare  gebouwen van 
Defensie, is door deze vernietiging van de Groene mantel voor wandelaars en 
natuur minnende mensen de waarde van dit gebied tot ongenietbaar gedaald. 
 
(2)     En hoe is het gesteld met de te verwachten gevolgen van deze nu  
openlijk zichtbaar geworden, toekomstige  stedelijke structuren voor het 
dierenleven in dit gebied en in de omringende NNN-gebieden?  
 
Het is volledig ongerijmd.  
 
Kortom: Het betreft een voor de SNLG niet te accepteren ,, ongerijmde 
wending en tegenstrijdigheid op het niveau van de relevante 
bijzonderheden”.  
 
NB  Nog voor de beoordeling van het MER-rapport van ARCADIS van 1 
december 2020 , en nog voor de vaststelling van het bestemmingsplan door  de 
drie gemeenteraden is dit gebeurd.  
 
(3)  Waarom gaan de verantwoordelijke bestuurders voor deze 
natuurvernietiging  uit van ,, een voldongen feiten politiek”, die niet meer kan 
worden teruggedraaid? 
 
NB.   De vernietiging van de Groene mantel in het najaar van 2020 kan niet 
worden weg verklaard met een drogreden, dat in de bodem van de groene 
mantel zich puin, metaal en ammunitie bevond. Deze Groene mantel  is bij 
aanleg  van het militaire terrein direct  in 1938 gecreëerd. . 
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Het hele Ontwerpbestemmingsplan is met deze politiek van ,, un  fait 
accompli” , een voldongen feit, ongeloofwaardig en bestuurlijk 
onaanvaardbaar geworden.  
 
Pg.12 t/m 13/72, 4.1.4.1 Stedelijke ontwikkeling 
 
In weerwil van de titel ,  Buurtschap Crailo” wordt na onderzoek door de 
stellers van het Ontwerpbestemmingsplan Crailo van de vraag, of er sprake is 
van een nieuwe stedelijke ontwikkeling,  op pg. 13/72 geconcludeerd: Ja: ,, Het 

plan heeft (…) betrekking op een nieuwe stedelijke ontwikkeling”.  

 
Van meet af aan werd met de term ,,buurtschap” deze stedelijk ontwikkeling 
weggestopt en ,, gedownplayed” 
 
Pg. 20/72 , Hoofdstuk 5 Toekomstig situatie. 
Bij wege van inleiding wordt er in deze toelichting een reclame tekst gebezigd: 
,,De opgave voor Buurtschap Crailo is om van het terrein een unieke leefplek te maken met 

een eigen identiteit. Er moet  een evenwichtige verdeling komen tussen wonen, werken, 
voorzieningen en natuur. Het landschap is hierin leidend(...)” 
 

Opvallend is ook hier het op de laatste plaats komen van het begrip ,, natuur”.  

Eerst wonen, dan werken en dan voorzieningen en op de laatste plaats natuur. 
 

Bovendien stelt de tekst van 5.1. Inleiding : ,, (…) Op deze manier wordt Buurtschap 

Crailo een plek om naar toe te gaan en wordt een nieuwe , recreatieve “knoop” in het 
netwerk  van het Gooi gevormd.” 
 

Ook dit tekstgedeelte is voer voor psychologen. Het huidige Crailo was tot de 
natuur- en landschapsvernietiging door het weghalen van de Groene Mantel 
ten zuidoosten  van het Gebed zonder End in het najaar van 2020 een relatief 
mooi landschap , de moeite waard voor wandelaars en fietsers, stil  en donker 
zeker ook `s nachts. Het was een mooie plek voor stille recreatie. Dat is nu 
kapot. En dan wordt er hier gesproken over  ,, een nieuwe , recreatieve  
“knoop”.  
Ook hier is er in de tekst van de toelichting sprake van propaganda, dat in een 
Toelichting van een Ontwerpbestemmingsplan juridisch en maatschappelijk 
niet past.  Het is in strijd met artikel 3:46 en 3:47 Awb  ,,om de tuin” te 
worden geleid door de overheid. 
 
Pg. 23/72, punt 5.2.6  eerste alinea: 
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Ook hier wordt het Gebed zonder End ten onrechte,  bij wege van mantra,        
,, een laan”genoemd. 
 
Pg. 24/72 punt  5.3.1.2 
 
Gefantaseerd wordt in de toelichting onderaan deze bladzijde  over een 
ondertunneling van de A1 voor voetgangers en fietsers.  Ook een dergelijke 
ingreep, nu niet nodig bij het huidige Crailo,  betekent een verdere druk op het 
landschap en de natuur in Crailo en een nog grotere druk op het Gebed zonder 
End, en wellicht tot totale ondertunneling van wegen, waaronder de 
Amersfoortse Straatweg in Bussum  ook voor autoverkeer en  daarmee een 
nieuw verkeersknooppunt in het Gooi bij Crailo.  
 
 Pg. 25/75 , punt 5.3.3 Mobiliteit 
 
Beschreven wordt,  hoe het plangebied Crailo toegankelijk wordt via één 
entree voor alle verkeer, snel en langzaam, inkomend en uitgaand. 
Voetgangers, fietsers en auto’s. Dat zal gaan via – het kan niet anders - Het 
Gebed zonder End. Een toegang via de Palmvogellaan in Bussum wordt alleen 
toegankelijk gemaakt voor ambulances en brandweer.  
 
Het eerste deel van  het Gebed zonder End zal ter wille van het autoverkeer en 
van fietsers en voetgangers onherroepelijk  worden geasfalteerd en van 
straatverlichting worden voorzien. Dat kan niet anders uit oogpunt van 
verkeersveiligheid en uit oogpunt van sociale  veiligheid.   Dat betekent het 
einde van Het Gebed zonder End.   
 
Echter: het Gooi en zijn bestuurders kunnen niet eten van twee walletjes. Het 
gaat om twee fundamenteel met elkaar in strijd zijnde aanspraken op onze 
omgeving, milieu, landschap en natuur.  Deze conflicterende belangen worden 
in  de toelichting op het Ontwerpbestemmingsplan niet opgelost, maar 
onzichtbaar gemaakt en verhuld onder een deken van propaganda.  
 
Conclusie:  
Er is sprake van hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en 
tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden. De 
toelichting voldoet niet  aan de bestuursrechtelijke eis van positieve 
overtuigingskracht.  De natuur is niet leidend, maar lijdend! 
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Dit alles wordt weggemasseerd in de vervolgparagrafen met niet te realiseren 
verlangens over ,, meer biodiversiteit”. Zie pg.27/72 e.v. 
 
 Bij de bespreking van het MER-rapport van ARCADIS van 1 december 2020  en 
de beschikbare rapporten van TAUW zal  daar nader op worden ingegaan. Zie 
ook  in deze zienswijze al hetgeen over atmosferische depositie van stikstof is 
gezegd ( de stikstofmestgift door de lucht)  en over de dynamiek van de 
stadsbevolking met haar huisdieren (honden en katten) en de daardoor 
veroorzaakte mestgift   in het plangebied.  
Zie op pg 22 e.v. Zienswijze de tekst    Ad 3.1.2.4: Effect van begrazing op 
heidevegetaties in het Gooi, J.W. Heil en J.T. de Smidt, Heil Consultancy, mei 
2000, 24 pg`s excl. bijlagen; Opdrachtgever: Goois Natuurreservaat, en 
Herstelstrategie H6230: Heischrale graslanden, versie  juni 2020. Smits, N.A.C., 
 R. Bobbink, A.J.M. Jansen  & H.F. van Dobben.  
 
Wie  bijlage 1 van het MER rapport van 1 december 2021 leest ziet op pg. 2/12 
van dit niet van pagina nummering voorziene stuk in  regel 26 over                       
,, biodiversiteit”vermeld staan in kolom 3 de mededeling : ,,Toevoegen eetbaar 
bos (bramenstruiken, appelbomen, enz.) (voedseltuinen op de rand van dorp en 
landschap)”. 
 
Vraag van de SNLG:  Wie probeert de overheid nu hier nu voor de gek te 
houden? Bij het ,, behoud van biodiversiteit” moet het openbaar bestuur  
kennis nemen van de definitie van dat begrip ,, biologische diversiteit”in 
artikel 2 van het Verdrag van Rio de Janeiro  uit 1992. Nederland heeft dit 
verdrag geratificeerd- en is gehouden  als partij bij dit internationale Verdrag 
om dit Verdrag uit te voeren en na te komen.  
 
[Het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro (officieel: Verdrag inzake Biologische 
Diversiteit, Convention on Biological Diversity (CBD)) is een internationaal verdrag, waarbij 
195 landen, en de Europese Unie partij zijn. Het verdrag geldt in alle landen van de 
Verenigde Naties, behalve in de VS (die hebben ondertekend, maar nooit geratificeerd) en 
Andorra. Het verdrag kon vanaf 5 juni 1992 worden ondertekend en is in werking getreden 
op 29 december 1993.] 
 
Article 2. Use of Terms 

For the purposes of this Convention: 

“Biological diversity” means the variability among living organisms from all sources 
including, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological 
complexes of which they are part: this includes diversity within species, between species 
and of ecosystems.” 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten


 

68 
 

“Biological resources” includes genetic resources, organisms or parts thereof, populations, 
or any other biotic component of ecosystems with actual or potential use or value for 
humanity. 

“Biotechnology” means any technological application that uses biological systems, living 
organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use. 

“Country of origin of genetic resources” means the country which possesses those genetic 
resources in in-situ conditions. 

“Country providing genetic resources” means the country supplying genetic resources 
collected from in-situ sources, including populations of both wild and domesticated species, 
or taken from ex-situ sources, which may or may not have originated in that country. 

“Domesticated or cultivated species” means species in which the evolutionary process has 
been influenced by humans to meet their needs. 

“Ecosystem” means a dynamic complex of plant, animal and micro-organism communities 
and their non-living environment interacting as a functional unit. 

“Ex-situ conservation” means the conservation of components of biological diversity outside 
their natural habitats. 

“Genetic material” means any material of plant, animal, microbial or other origin containing 
functional units of heredity. 

“Genetic resources” means genetic material of actual or potential value. 

“Habitat” means the place or type of site where an organism or population naturally occurs. 

“In-situ conditions” means conditions where genetic resources exist within ecosystems and 
natural habitats, and, in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings 
where they have developed their distinctive properties. 

“In-situ conservation” means the conservation of ecosystems and natural habitats and the 
maintenance and recovery of viable populations of species in their natural surroundings and, 
in the case of domesticated or cultivated species, in the surroundings where they have 
developed their distinctive properties. 

“Protected area” means a geographically defined area which is designated or regulated and 
managed to achieve specific conservation objectives. 

“Regional economic integration organization” means an organization constituted by 
sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence 
in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized, in 
accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it. 
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“Sustainable use” means the use of components of biological diversity in a way and at a rate 
that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining its 
potential to meet the needs and aspirations of present and future generations. 

“Technology” includes biotechnology.” 

Het gaat om het behoud van ecosystemen en de daarbij horende organismen, 
en niet op zich:  om het behoud van plant-  en diersoorten, en al helemaal niet 
om  de aanleg van voedselbossen en het planten van appelbomen e.d. en 
braamstruiken. Het begrip ,,biodiversiteit” is in de Toelichting teruggebracht 
tot een modewoord, een containerbegrip. Het Ontwerpbestemmingsplan leidt  
tot het tegenovergestelde van wat het Verdrag inzake Biologische Diversiteit 
(Convention on Biological Diversity, CBD) beoogt. 

  
 Terwijl daarenboven in regel 18  van bijlage 1 van het MER-raport van 1 
december 2020 over ,, biodiversiteit “ in kolom 3  vermeld staat over het 
,,streven naar heide in het gebied Crailo, dat dit  niet reëel is in een stedelijke 
omgeving,  wordt ook daar –in strijd met de feiten (zie  Zienswijze pg. 22 e.v. – 
vermeld:  

 ,, 4 natuurtypen, aansluitend bij bestaande natuurdoeltypen in omgeving:  
a. Heischraal grasland (is soortenrijker, en realistischer in woonomgeving dan heide) 
b. Bos, met een gradiënt naar open gebied in de vorm van een zoom (met name aan zuidkant 
bosstructuren) 
c. Poelen; hoewel deze momenteel niet op locatie voorkomen  is het een wens van GNR en 
aansluitend bij natuurbrug  Laarderhoogt. Bovendien vergroot het de biodiversiteit 
d. Voedselrijke tuinenwereld  bij kazernecomplex  ter  aanvulling en verlenging bloeiperiodes 
wilde bijen en vlinders.” 
 

In regel 19 staat dan vermeld:,, Behoud waardevolle boomgroepen  en solitaire bomen.” 

 

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichtingen van het verdrag 
van Rio de Janeiro 1992 ook voor Nederland en de gemeentelijke overheden, in 
casu slaat  de plank volledig mis. 
 
Het  is evenwel  nog erger. Bij realisering van dit plan worden de 
beheerdoeleinden van het GNR op grove wijze geschaad. De functionaliteit van 
de natuurbrug Laarderhoogt wordt onmogelijk gemaakt door het zich niet 
houden door de drie gemeente, c.q. de GEM aan de twee fundamentele 
afspraken ter zake van ten eerste  de minimaal aan te houden afstand tussen 
de gebouwen en bouwwerken van Crailo in het gebied met de naam ,,Op Zuid”  
tot de teen van de natuurbrug, en ten tweede het niet nakomen van de aanleg 
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door de GEM van een substantieel beschermende begroeide natuurwal van 5 
meter hoog ter afscherming van  de Natuurbrug Laarderhoogt. 
 
Pg. 27/72 Streef-en natuurdoeltypen 
Er wordt gesteld en gesuggereerd, dat er in de omgeving van het plangebied 
sprake is van ,, rijke lokale flora en fauna”.  
 
Hoe Arcadis tot dit oordeel is gekomen, is niet in maat en getal uitgedrukt. 
Zeker is, dat de omringende NNN-gebieden vanwege de nu nog bestaande rust 
en stilte in het Gooi een verademing zijn voor bezoekers, fietsers en 
wandelaars en natuurliefhebbers. Maar de Buizerd en de Grote bonte specht 
en de Zwarte specht die bij voorbeeld nog op 18 februari 2021 bij een 
onderzoek van  het plangebied nog werden gehoord bij het Gebed zonder End 
aan de zuidkant van Crailo bij de ANWB-paddenstoel naar Bussum, Laren 
(Janskerkhof) en Hilversum etc. profiteren nu nog van de stilte en rust, evenals 
de dassenclan en de burcht  bij de Watertoren van Laren op 220 meter afstand 
van het plangebied. Dit is minder dan de jurisprudentiële maatstaf van 250 
meter van  de ABRvS in staande jurisprudentie. Het plan is niet uitvoerbaar op 
voorhand.  
 
Stilte en rust en weinig  mensen zijn voorwaarden voor de aanwezige fauna 
en flora. Plantkundig en vegetatiekundig toont het landschap op Crailo en in de 
omgeving nog het patroon en de opbouw van hetgeen men mag verwachten in 
het nog aanwezige stuwwallenlandschap van toenemende bebossing van het 
Gooi. 
 Verrast kan men worden, hier en daar, door vroeger nog algemeen 
voorkomende  mossoorten zoals Bronsmos, Gaffeltandmos, soms 
Kussentjesmos  e.a. en Cladonia’s, maar ook hier vindt men  hele tapijten van 
Haakmos, indicator voor Stikstofmestgift uit de lucht.   
 
De propaganda waardoor  het ,,Stedenbouwkundig – en Landschapsplan 
12/2019 van de ,,Buurtschap” Crailo” wordt gekenmerkt, met de opsomming 
van nauwelijks  in het gebied voorkomende plant- en diersoorten getuigt niet 
van werkelijkheidszin. Interessant is dan ook de veelzeggende mededeling op 
pg. 27/72:  ,, In het bestemmingsplan worden de natuurdoeltypen niet vastgelegd, wel 

wordt door bestemming groen en natuur én clustering van gebouwen ruimte voor deze 
streef- en natuurdoeltypen gefaciliteerd”. 
 

Zeer verstandig worden deze streefsoorten etc. niet vastgelegd, omdat bij de 
door de Commissie voor de milieueffectrapportage dringend geadviseerde 
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,,blijvende monitoring”  zal blijken,  dat van realisatie van dergelijke vestiging 
van soorten etc. niets terecht komt.  
Op voorhand is dit plan tot  verrijking van natuur-en flora en fauna niet 
uitvoerbaar!  

Aan de huidige Wezenlijke Kenmerken en Waarden zal bij realisatie van dit 
stedelijk bouwplan afbreuk worden gedaan.   In dit plan wil de GEM Crailo  
immers  alles tegelijk, maar al die doelen gaan niet samen! 
 
Zie ook de ,,noodzaak tot saneren van dit gebied”, genoemd op pg.32/72 van 
de Toelichting. 
 
Het gebied is ontoegankelijk voor bezoekers, zoals op 18 februari  2021 werd 
geconstateerd. Met toestemming van mevrouw E. Barneveld van de Manege 
Gooi- en Eemland  kon de SNLG met haar biologen  A. Bijlard en P. Bogaers, 
vanuit het bedrijfsterrein van de manege alle rondom gelegen gebieden goed 
bekijken. De troosteloosheid van het voormalige defensieterrein lijkt in niets op 
de voorgespiegelde landschappen en bijhorende natuur uit de opeenvolgende 
rapporten en propaganda materiaal. Verschrikkelijk is de achtergelaten 
ruïnestad in het oefenterrein van Defensie. Wat hier aan kosten bij komt kijken 
voor het GNR laat zich niet beschrijven. Overal elders in dit plangebied behalve 
in de Groene mantel is deze chaos aan de orde. En dan moet er hier 
hoogwaardige natuur voor in de plaats komen? 
 
Niet zomaar wordt in de Toelichting op pg.32/72 gewaarschuwd: 
,,Een onderzoeks- en saneringstraject heeft soms (“?,  hier zeker!!”, SNLG) grote 

financiële consequenties voor de beoogde plannen. Enerzijds omdat de kosten van sanering 
hoog kunnen zijn, anderzijds omdat deze trajecten van grote invloed kunnen zijn op de 
planning. In het kader van de Grondexploitatiewet dienen deze kosten tijdig in kaart te 
worden gebracht. Het is daarom aan te bevelen reeds in een vroeg stadium van planvorming 
(historisch)  bodemonderzoek  voor het hele plangebied uit te voeren. Deze 
bodemonderzoeken zijn ook noodzakelijk bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor 
het onderdeel bouwen.” 
 

Interessant is ook de volgende mededeling op pg. 32/72 van de toelichting oer 
de ,, ecowal”, waarvan door mevrouw E. Vlaswinkel van de GEM Crailo in het ,, 
webinar’ van 4 februari 2021 meedeelde, ,, dat de ecowal zou worden opgebouwd 

met materiaal , dat gevonden wordt in dit gebied.” 
 
Wat zegt de toelichting hierop? ,,Grondverzet binnen Wet bodem bescherming (wbb)-

gevallen  kan plaatsvinden door ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond of door 
herschikken  binnen het geval. Binnen het grondwaterbeschermingsgebied gelden strengere 
regels.  De geplande ecowal ligt binnen het grondwaterbeschermingsgebied waardoor 
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deze strengere regels  een aandachtspunt zijn bij het grondverzet en hergebruik van 
materialen binnen het  gebied.” 
 

Advies van de SNLG: 
 
(1)     Bezint voor Gij begint: begin er niet aan. Gebruik bij het, tegen beter 
weten in,   toch - om,, redenen-van- politiek- prestige”-  doorzetten van dit 
bestemmingsplan ander schoon materiaal van elders , niet afkomstig uit dit 
saneringsgebied, en niet afkomstig van ontgrondingsprojecten van het GNR 
elders. 
 
(2)    Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 
  
3)      En verhaal hoe dan ook de kosten van het saneren van dit gebied  op het 
ministerie van Defensie,  en sla de kosten niet hoofdelijk om bij de kopers van 
huizen en appartementen en huurders in dit plangebied! 
 
NB    Het GNR is als kleine organisatie  met alle goede bedoelingen volstrekt 
niet  financieel en technisch in staat om al dit soort omvangrijke projecten van 
,,zogenaamd landschaps- en natuurherstel” uit te voeren, waaronder ook ,, de  
Lus bij de A27” (de vroegere afslag naar Eemnes), en  ,,het project 
Monnikenberg/Anna’s Hoeve” bij Hilversum etc. 
 
Zie ook paragraaf 6.3.2 Toetsing op pg.33/72 Toelichting en 6.5   Niet 
gesprongen explosieven op pg. 37/72 e.v.  
 
 Pg. 28/72 e.v. Hoofdstuk 6 Milieuaspecten  
 
Overeenkomstig de aankondiging op pg. 4/72 houdt dit hoofdstuk niets in over 
aan de orde zijnde milieu aspecten. Het is een verwijzing naar het op te stellen 
en inmiddels uitgebrachte MER-rapport van ARCADIS van 1 december 2020. 
Zie in dit verband  paragraaf 3.4 
 
Pg. 49/72 e.v.  Paragraaf 6.11     Natuur 
 
Geen aandacht wordt in deze paragraaf besteed aan de voortgaande 
stikstofdepositie vanuit  de lucht en van door faecaliën van honden en katten 
van de toekomstige bewoners in dit plangebied op de natuur in dit gebied zelf 
en op de NNN gebieden, direct daaraan grenzend. 
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Zie hetgeen hierover elders in deze zienswijze door de SNLG naar voren is 
gebracht op pg. 22 e.v.  in paragraaf 3.1.2.4: Effect van begrazing op 
heidevegetaties in het Gooi, J.W. Heil en J.T. de Smidt, Heil Consultancy, mei 
2000, 24 pg`s excl. bijlagen; Opdrachtgever: Goois Natuurreservaat, en 
Herstelstrategie H6230: Heischrale graslanden, versie  juni 2020. Smits, N.A.C., 
 R. Bobbink, A.J.M. Jansen  & H.F. van Dobben.  
 
Ten onrechte is de Herstelstrategie H6230   in paragraaf 6.11 van de Toelichting 
de bijlage 1 van het MER-rapport van 1 december 2020 niet genoemd. In die 
bijlage wordt op pg. 2/12  in regels 18  en 19 kolom 3 geschreven ,,over de 
onhaalbaarheid van het creëren van Heide in stedelijk gebied”. Het zelfde 
geldt zoals uit de Herstelstrategie voor Heischrale graslanden duidelijk is voor 
het creëren van Heischraal grasland in het plangebied Crailo.  
 
In  het Tauw-rapport van 22 november 2019 , ,, Biodiversiteit op Crailo(32 
pagina’s) , rapportnummer  R001-1267071JRE-V01-nda-NL  ten behoeve van de 
GEM Crailo, projectnummer 1267071 (auteurs Jeroen Reimerink, Carolien 
Wegstapel en Martin van Oosterhout) wordt daarenboven voor Heischraal 
grasland op pg.5/32  een Ontwikkelingsduur van circa 10 jaar genoemd en dat 
in gebieden ,, zonder betreding en zonder spel en vertier van kinderen, 
honden en volwassenen, zoals in de open gebieden van Crailo, het openbaar 
gebied van 25 hectare van vraag 26 ,, Webinar” van 4 februari 2021  het geval 
zal zijn. 
 
Paragraaf 6.11.1.2   Stikstof,   Pg. 54/72 
 
Alle documentatie uit juni 2020,   ,,Herstelstrategie  H6230 Heischrale 
graslanden” (zie pg. 23 e.v. van de Zienswijze)  is ten onrechte niet genoemd in 
de Toelichting.  
NB.  Dit geldt ook voor de eerdere versie van de Herstelstrategie uit 2016, die 
evenmin in de Toelichting is genoemd. 
 
Paragraaf 6.12.1    Entreegebied Van Crailo en eventuele ontwikkelingen bij 
de knoop. 
NB   Met deze paragraaf wordt bevestigd,  dat het gaat om een nieuw stedelijk 
gebied , aanknopende bij de bebouwde kom van Bussum. Hier wordt tevens 
gesproken van een ,, ondergrondse  voet-/ fietsverbinding nabij het 
entreegebied onder de A1 naar de Tergooi-locatie:  
,, Deze ondergrondse  verbinding zal het profiel van het entree gebied (en daarmee  van 
de hele stadswijk Crailo, SNLG) als knoop met een commerciële functie zeker 
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versterken. Aan de kant van Crailo wordt in de planologie rekening gehouden met deze 
ontwikkeling zodat deze op termijn inpasbaar zal zijn. 
 

Conclusie van de Stichting Natuur en Landschap het Gooi: 
 
Het gaat hier om een grootschalig, moneydriven en uiteindelijk commercieel 
stedenbouwkundig project, dat niets uitstaande heeft met een ,,buurtschap” 
en evenmin met versterking van biologische diversiteit in dit plangebied. 
Integendeel. 
 
Tot zover de bespreking van de Toelichting bij het Ontwerpbestemmingsplan 
stadswijk Crailo 2021 
 
3.4    Nader onderzoek van het MER-rapport van 1 december 2020(ARCADIS) 
 
3.4.1  Inleiding 
 

Aan het MER-rapport van 1 december 2020 gaan een drietal fasen vooraf: 
 
Op  3 april 2019 kwam de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (m.e.r.), 
Ontwikkeling buurtschap  Crailo  van ARCADIS uit (par.3.4.2).         
  
Op 26 juni 2019 bracht de Commissie voor de milieueffectrapportage haar 
 Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 
ontwikkeling Buurtschap Crailo  uit (het Advies reikwijdte (par. 3.4.3). 
 
Daarna werd  in december 2019  door de GEM BV Crailo, dat optreedt namens 
de drie gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren het  
Stedenbouwkundig- en Landschapsplan  Buurtschap Crailo gepubliceerd. 
Publiekelijk werd  ,,het afronden van het bestemmingsplan met een 
milieueffectrapportage”  aangekondigd ( par. 3.4.4).   
 
Op  1 december 2020  volgde het Milieueffectrapport (MER)ontwikkeling 
buurtschap Crailo, opgesteld door ARCADIS  (par. 3.4.5). 
 
In het navolgende wordt op elk van deze publicaties ingegaan. Het gaat om de 
controle op zorgvuldigheid en volledigheid.   
Leidraad bij het onderzoek is, of er in deze publicaties sprake is van,, hiaten, 
vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de 
relevante bijzonderheden” , die afbreuk doen aan de positieve 
overtuigingskracht  van het Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo ca 
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2021.  
Is er sprake van een goede ruimtelijke ordening? Is het bestemmingsplan op 
voorhand uitvoerbaar? 
 
Al hetgeen tot dusverre in deze zienswijze naar voren is gebracht dient hier - 
om herhalingen te voorkomen-  als volledig overgenomen en ingelast te 
worden beschouwd.  
 
3.4.2     Notitie Reikwijdte en Detailniveau (m.e.r.) Crailo (ARCADIS ) 
              3 april 2019 (27 pg’s) 
 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (m.e.r.) Crailo (ARCADIS )van 3 april 2019 
(27 pg’s) vormt  het startschot  voor het Stedenbouwkundig- en 
Landschapsplan van december 2019  (pg. 4/27). Ook vormt de notitie de 
,,eerste stap in de m.e.r.-procedure” (pg. 5/27), die is geëindigd met het MER-
rapport van 1 december 2020.  
 
Op pg.6/27 onder 1.2 Leeswijzer wordt het grote communicatieve belang van 
de  ,,Notitie Reikwijdte en Detailniveau (m.e.r.) Crailo”  beschreven: 
  
,,De eerste fase van de m.e.r.-procedure staat in het teken van het afbakenen en vaststellen 
van de beoogde aanpak en de communicatie hierover met belanghebbenden  en de 
betrokken bestuursorganen. De gemeenten Laren, Gooise Meren en Hilversum hebben 
daartoe deze notitie opgesteld waarin reikwijdte en detailniveau van het op te stellen 
milieueffectrapport (MER) worden beschreven. (…) Daarnaast wordt deze Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau gebruikt voor de raadpleging van de (…) overlegpartners en 
bestuursorganen, inclusief de wettelijke adviseurs in het kader van de m.e.r.-procedure.” 
 

De SNLG concludeert, dat hoge eisen dienen te worden gesteld aan deze start 
“Notitie Reikwijdte en Detailniveau (m.e.r.) Crailo”.                                               
De bij de voorbereiding  van het bestemmingplan te raadplegen ,,betrokken  
overlegpartners en bestuursorganen, inclusief de wettelijke adviseurs in het 
kader van de m.e.r.-procedure” zijn  afhankelijk van deze Notitie en mogen 
verwachten, dat zij  correct en volledig  door deze startnotitie worden 
geïnformeerd over de situatie in het plangebied Crailo. 
 
Aan deze eis van volledigheid en correctheid van informatie is helaas niet 
voldaan. 
 
Lezing van de notitie leert, dat er in de 27 pagina’s tekst  nergens wordt 
gesproken over de erbarmelijke staat, waarin dit voormalige terrein van 
Defensie zich bevindt.  
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 In de notitie wordt gesuggereerd, dat het plangebied Crailo voor ondernemers  
en projectontwikkelaars, aannemers en bouwers  ,,een probleemloos gebied” 
is.  Zie  de volgende citaten  
 
Pg. 11/27:  
 
,,3.2 Behoefte 

 
Het  voormalige kazerneterrein Crailo is misschien wel de meest begeerde ontwikkellocatie 
van `t Gooi. Het gebied ligt prachtig  in het groen en grenst aan de uitgestrekte heide 
tussen Hilversum en Bussum. De locatie  van circa 40 hectare sluit aan op de bebouwde kern 
van  Bussum. Crailo ligt regionaal gezien direct ontsloten aan de A1 en heeft daardoor niet 
alleen aantrekkingskracht voor `t Gooi, maar ook voor de Metropoolregio Amsterdam. 
Weliswaar zullen de nijpende woningtekorten primair in Amsterdam en omgeving moeten 
worden opgelost, maar de locatie zal voor belangstellenden uit een breder gebied zeker in 
beeld komen. 
 
De beoogde ontwikkeling voorziet volgens de laatste inzichten in het realiseren van een 
buurtschap met maximaal  600 woningen  en een oppervlakte van 5 hectare aan 
bedrijvigheid en een daarbij behorend voorzieningenniveau. Het project is van belang voor 
het versterken van de economische structuur in de regio, het vergroten en/of versterken  
van de werkgelegenheid en de behoefte aan  (betaalbare) woningbouw in de regio. Ter 
wille van de onderzoeksopgave wordt uitgegaan van maximaal 600 woningen. 
 
Behoefte aan woningen 
 
Het gebied leent zich uitstekend voor de woningbouwopgave waar de regio voor staat (…) 
Met name de toevoeging van 33% sociale woningbouw is noodzakelijk om (…) te kunnen 
voldoen aan de vraag van goedkope huurwoningen en een meer evenwichtige samenstelling 
van het woningaanbod.” 
 

Pg. 12/27:   
,, Verbinding tussen natuurgebieden 
De”locatie Crailo vormt een cruciale schakel tussen de natuurgebieden ten zuiden en ten 
noorden van de A1. Het functioneren van het enkele jaren geleden gerealiseerde ecoduct kan 
een impuls krijgen door de zuidwestelijke flank  van het gebied bij de natuurzone te 

betrekken.” (onderstreping en vetgedrukte tekstgedeelten, SNLG). 
 
In 3.3  Ruimtelijk kader en het Ambitiedocument (Pg.13/27) wordt zonder ook 
maar iets te zeggen over de nijpende en bitter noodzakelijke en zeer kostbare  
saneringssituatie van dit plangebied meegedeeld: 
 
,,De rijke geschiedenis, het aanwezige landschap en de ambitie van duurzaamheid zijn de 
dragers van het gebiedsconcept, zodat het jarenlang afgeschermde gebied een levendige 
schakel wordt in het hart van `t Gooi. Het Ruimtelijk Kader geeft input aan de belangrijkste 
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elementen van het Ambitiedocument. Het Ambitiedocument vormt het vertrekpunt voor de 
ontwikkeling van Crailo. Het verleidt en inspireert tot het maken van innovatieve plannen 
met als doel dat het nieuwe Crailo een uniek en onderscheidend karakter krijgt. 
 
De belangrijkste uitdaging is op welke manier van het momenteel afgesloten terrein een 
levendig en met de omgeving verweven gebied kan worden gemaakt. Hierbij dient rekening 
te worden gehouden  met de kwaliteiten van de locatie en zijn omgeving (…)  Dat vraagt 
om een ontwikkelingsvisie die verder reikt dan het uitsluitend  reageren op de bestaande 
ruimtelijke kwaliteiten”. 
 

Commentaar SNLG:  
 
Het zal mede aan de ,,jarenlange afscherming” van het defensieterrein 
hebben gelegen, dat ook de bestuurders van het Gooi geen weet hebben van 
de ruïneuze toestand van dit gebied. De heer D. van der Velde van het GNR 
was zeer onthutst, zoals  hij aan de heer P. Bogaers in een en telefoongesprek 
op 18 januari 2021 meedeelde:,,Wij werden geconfronteerd  in het afgelopen najaar 

met  ,, onvoorstelbare hoeveelheden  puin,  die Defensie in dit gebied heeft achtergelaten”.  
 
Het betrof niet alleen leidingen onder de grond, beton, metaal en ammunitie,  
maar ook ruïnes van spooksteden, gebouwen, kapotgeschoten bij militaire 
oefeningen. Dit werd duidelijk bij een eerste inspectie  in september 2020 door 
P. Bogaers van het terrein (in het Ontwerpbestemmingsplan  ,,Op Zuid” 
genoemd). Bij dat bezoek bleek er sprake te zijn van  een onvoorstelbare 
triestheid aan beton, braakliggende terreinen. De sanering was in dat deel van 
Crailo  toen reeds in volle gang, maar de Groene Mantel (zo’n 27  meter breed) 
aan de rand van  het gebied Op Zuid,  en de bossen op het terrein stonden er 
nog. Deze bossen  en de Groene Mantel zijn in de latere herfst van 2020 
volledig  omvergetrokken en ontmanteld  met hier en daar nog  wat 
overgebleven en uitgespaarde  restanten.  Maar zeker bij een vervolgbezoek  
op  donderdag 18 februari 2021 bij een inspectie samen met collega-bioloog , 
de heer A. Bijlard onder meer aan  het manege terrein van de familie Barneveld 
met uitzicht op het omliggende gebied  “Op de Hei”was de aanwezige ravage 
om het terrein van de manege, in het gebied van GNR,  onvoorstelbaar. Een 
verwoesting als van welke gebombardeerde stad dan ook is daarmee 
vergelijkbaar. Dat terreingedeelte ten  zuidoosten van de manege Gooi- en 
Eemland is nu eigendom van GNR.  
 
Voor dat er daar  ,, natuur” komt, zullen er  grote financiële offers moeten 
worden gebracht. 
 
 Zulk een landschap is ook elders in het plangebied aanwezig.  
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Echter: In de Notitie van 3 april 2019 van ARCADIS  in paragraaf  3.4  
Raadsbesluiten op pg. 14/27 wordt er met geen woord geschreven over de 
onhoudbare saneringssituatie op Crailo. Niets is er te vinden over staat en 
omvang van de ze problemen. Over saneringskosten wordt nergens geschreven 
in de Notitie. 
 
 In 5.1 (Algemene aanpak en aandachtspunten) is het kaartje op  pg. 22/27   
een  ,,black-box” ter zake van ,,de landschappelijke kwaliteiten van dit 
plangebied”.  Er lijkt geen vuiltje aan de lucht te zijn. Lezers van de Notitie 
hoeven er niet op alert te zijn.  
 
Er is sprake van een onoverkomelijk hiaat in de Notitie  Reikwijdte en 
Detailniveau (m.e.r.).  
 
Ook in dit kaartje is  niets te vinden over sanering  (zie figuur 7: ,,Het plangebied 

voor de ontwikkeling van buurschap Crailo”).  
 
In 5.1  (Algemene aanpak en aandachtspunten) is de ,,referentiesituatie 
(huidige situatie)”,  waarover bovenaan   pg. 23/27 wordt geschreven nooit 
adequaat vastgesteld.   
 
Zo de referentiesituatie  ter zake van de bovengrondse en ondergrondse 
saneringssituatie in het plangebied Crailo  ooit is geïnventariseerd, is dit niet 
adequaat gepubliceerd en is dit weggehouden uit de besluitvorming. 
 
 In 5.2   (Te onderzoeken ruimtelijke modellen) op pg. 23/27)  wordt  evenmin 
gesproken over de zwakke kanten van dit gebied.  Een sterkte/zwakte analyse 
vanuit ruimtelijk oogpunt (zie alinea 2 van 5.2) is door ARCADIS of de GEM 
Crailo BV,  of door  wie van de overheden ook,  nooit opgemaakt. 
 
In 5.3 ( te onderzoeken effecten) op pg. 24/27 wordt er met geen woord 
gesproken over de aanwezige ruïnes, ondergrondse en bovengrondse 
puinbergen, metaal, èn ammunitie  in het plangebied. Een globale, categoriale  
aanduiding van een ,, wirwar onder het maaiveld van leidingen en 
voorzieningen”is geen adequate beschrijving van de situatie  en verhult  de 
omvang van het probleem.  
 
Dit is een ernstig en onoverkomelijk hiaat en vaagheid in de Notitie. Wie hoeft 
er  door deze tekst van de Notitie hier bij voorbeeld op  verdacht te zijn op 
een door Defensie opnieuw in de grond verborgen ,, half vliegtuig”  elders op 
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het terrein, nadat het eerst moest worden verwijderd uit de grond  om door 
te kunnen gaan met het nieuwe dierenverblijf, de stal  op de manege Gooi- 
en Eemland na de ruilverkaveling van dit bedrijf? (mond. mededeling van 
mevrouw E. Barneveld op woensdag 10 februari 2021 aan de heer P .Bogaers). 
 
In 5.3 ( te onderzoeken effecten) op pg. 25/27 in de opsomming ,,MER-
beoordelingspunten en effecten “ wordt nergens geschreven over de 
saneringssituatie in Crailo en de betekenis die dat heeft voor de MER-
beoordeling. 
 
 Een aanduiding als  ,, Bodem (bodem- en grondwaterkwaliteit)” ziet niet op 
deze zeer specifieke problematiek in het plangebied Crailo, hoewel het wel 
zijdelings terug komt in aspecten over de kwaliteit van het bouwpuin , 
aangetroffen op en in het terrein, dat ,,eerst na zuivering “ zou mogen worden 
toegepast in de ,,Ecowal” vanwege extra zware eisen, die gesteld worden aan 
materialen, gebruikt in dit waterwinningsgebied.  
 
Over explosieven en gifstoffen in deze puinbergen en de effecten daarvan op 
en voor mens en dier en flora wordt bij vrijkomen daarvan  nergens in de 
Notitie  gesproken.  
 
Kortom: 
Ten onrechte zijn  de gesprekspartners en de bestuurders op alle niveaus en 
ook de Commissie voor de milieueffectrapportage hierover nimmer 
geïnformeerd, in ieder geval niet via deze Notitie van 3 april 2019, die het 
startschot moest afgeven voor: 
(1)  het Advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage van  bijna drie 
maanden later van 26 juni 2019 (zie hierna paragraaf 3.4.3), en voor 
  
(2)  het Stedenbouwkundig- en Landschapsplan (,, Nieuwe Leefplek met een 
Groen Hart”) in een samenwerkingsverband van ARCADIS met de drie 
genmeenten en met de GEM Crailo BV en met SVP, en OKRA van acht 
maanden later van december 2019  (zie paragraaf 3.4.4), en voor 
   
(3) het Milieueffectrapport, ook opgesteld door ARCADIS, van 1 december 
2020  (zie paragraaf 3.4.5). 
 
CONCLUSIE van de SNLG: 
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 Nu  deze Startnotitie zo vervuild is met ,,propaganda voor het plangebied” 
zonder de desolate positie te beschrijven waarin dit plangebied door toedoen 
van het ministerie van Defensie zich bevindt kan deze notitie  niet leiden tot 
betrouwbare en deugdelijke en volledig geïnformeerde vervolg rapporten en 
tot een waarheidsgetrouw MER-rapport.  
 
En het  gevolg hiervan is, dat voortgaan op deze ingeslagen weg door de GEM 
Crailo BV door de drie gemeenten bij het vaststellen van het bestemmingsplan 
Crailo ca 2021,  alleen maar kan leiden tot ,, fruits of a poisonous tree”. Geen 
heldere en geen toetsbare criteria zijn ontwikkeld door de GEM Crailo om 
gaande de ontwikkelingen er op toe te zien dat de uivoering van dit plan aan 
zijn doelen beantwoordt. Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening, 
er is geen op voorhand uitvoerbaar plan. 
   
3.4.3       Commissie voor de milieueffectrapportage, Advies reikwijdte en 
                detailniveau van het milieueffectrapport ,,Ontwikkeling Buurtschap 
                Crailo” van 26 juni 2019 aan de drie Gooise gemeenten Gooise Meren, 
                Hilversum en Laren,  projectnummer: 3379 (15 pagina’s) 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage constateert en overweegt onder 
meer het volgende in haar  Advies  van 26 juni 2019, projectnummer: 3379: 
 
(1).    Pg. 1/15:  De colleges van Burgemeester en wethouders van de drie 
gemeenten hebben de Commissie om advies gevraagd over de inhoud vn het 
op te stellen MER ( Milieueffectrapport) 
 
(2).    Pg. 1 en 2/15: 
 
De Commissie beschouwt voor het meewegen van het milieubelang de 
volgende informatie  in het MER van essentieel belang: 
1.     Een heldere en toetsbare beschrijving  van de doelen voor de ontwikkeling 
         buurtschap Crailo. 
         Dit is van belang  om zinvolle alternatieven te kunnen ontwikkelen, en te 
         kunnen onderzoeken in welke mate verschillende alternatieven deze 
        doelen behalen; 
2.     Een beschrijving en onderbouwing van het voornemen en verschillende 
        onderscheidene alternatieven / varianten; 
3.     Een beschrijving van het doelbereik en de milieueffecten van het 
         voornemen / de alternatieven. Ga specifiek in  op duurzaamheid; 
4.     Een aanzet voor een monitorings- en evaluatieprogramma om te 
         beoordelen of gedurende de looptijd van 20 jaar  van het 
         bestemmingsplan de doelen daadwerkelijk worden bereikt en de 
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         milieugevolgen acceptabel blijven. Dit maakt het ook mogelijk extra 
         maatregelen te nemen, indien gewenst. 

 
Let op: uitdrukkelijk deelt de Commissie mee: 
 ,,Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. 

Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig 
document leesbaar zijn en een goede afspiegeling van het MER.” 
 

(3).   Pg. 2/15:   De commissie knoopt aan bij de hierboven onder 3.4.2. van de 
Zienswijze van de SNLG  besproken ,,Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Ontwikkeling Buurtschap Crailo van 3 april 2019”.    
 
De Commissie gaat in het Advies niet in op punten uit die notitie (door haar 
genoemd notitie R&D) die volgens de Commissie voldoende aan bod zijn 
gekomen.   
 
De Commissie citeert dan de tekst van de Notitie, 1.1. op pg. 4/27, alinea 1, zo 
ook alinea 2 (ten dele), vervolgens een passage uit de Notitie van pg. 13/27en 
de daar genoemde vijf pijlers (Eén buurtschap, focus op,het buitenleven, een 
samenhangend ecosysteem, energiepositief en materiaalbewust, en innovatief 
ondernemerschap). 
Dan knoopt de commissie aan bij het besluit van de drie gemeenten  
(weergegeven op pg. 8/27, alinea 1) om de beoordeling van de vraag , of een 
MER nodig is vanwege activiteit D 11.2 (stedelijk ontwikkelingsproces) over te 
slaan,  en direct een m.e.r.-procedure te doorlopen. De Commissie vat dit 
samen met de woorden: 
 ,, Deze m.e.r.-procedure is ook nodig omdat significante effecten op Natura 2000-gebieden  
kunnen optreden. Het MER is daarom en gecombineerd plan/project –MER.”  
 
(4).  Op pg. 3/15 deelt de bij wet ingestelde Commissie m.e.r. mee, dat zij 
adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het MER. Zij bestaat uit 
onafhankelijke deskundigen Er was nog geen Ontwerpbestemmingsplan bij de 
Commissie beschikbaar. Zie verder www.commissiemer.nl onder het nummer 
in deze zaak 3379. 
 
(5).    Pg. 3/15. In het MER moet een overzicht worden opgenomen middels 
een schema van de doorlopen procedures  en de reeds genomen besluiten. 
 
De Commissie vindt, dat het proces met o.a. een ambitiedocument, ruimtelijk 
concept, stedenbouwkundig plan nog niet helder genoeg is omschreven in de 

http://www.commissiemer.nl/
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Notitie  Reikwijdte en Detailniveau  (m.e.r.) van 3 april 2019. 
 De Commissie adviseert: Geef ook aan wat  “de hardheid van besluiten” is. 
 

(6).   Pg. 4/15, onder  2.2:   In het MER moet het klimaatbeleid van de drie 
gemeenten worden toegelicht. Zo ook het Nationaal beleid voor circulariteit. 
Dan de ,, ladder voor Duurzame verstedelijking voor de onderbouwing van de 
woningbouw en de bedrijfsontwikkeling, en de (ontwerp) NOVI met daarin 
hoge ambities voor het te bouwen aantal woningen en duurzaamheid, alsmede 
moet de Crisis- en Herstelwet aan de orde komen. 
 
(7). Pg. 4/15, onder  2.3  Te nemen besluit(en): 
Geef aan welke besluiten moeten worden genomen voor de realisatie van het 
voornemen. Geef aan welke besluiten dit zijn , wie daarvoor het bevoegde 
gezag is en wat globaal de tijdsplanning is 
 
(8).   Pg. 4/15, onder 2.4   Doelen / ambities  wordt nogmaals het belang van 
het stellen van heldere  doelen met  toetsbare milieueffecten , en  het belang  
van  het stellen van op doelbereik toetsbare doelen  in het MER te stellen. 
 
Commentaar SNLG: 

Dat veronderstelt budget voor en een reëel uitvoerbaar plan  voor  0-metingen 
en vervolgmetingen in een longitudinaal 20 jaar doorlopend onderzoek. Wie 
ziet daar op toe? 

 
 
(9).  Pg. 5/15 , onder 2.4  Doelen / ambities geeft de Commissie kritiek op de 
Notitie  reikwijdte en Detailniveau  (m.e.r.) van 3 april 2019: 
 
,,De Commissie is van mening dat de twaalf thema’s  [van de Aanpak  Duurzaam Grond-Weg- 
en Waterbouw ( Duurzaam GWW)] niet kunnen worden toegedeeld aan één of twee pijlers, 
zoals dat bij het ‘Rad van Crailo’ gebeurt. De thema’s zijn in meer of minder mate van belang 
bij juist meerder pijlers ( voetnoot 6: een paar voorbeelden  Het thema ‘energie’ is nu 
toegedeeld aan de pijler  ‘Energiepositief  en materiaalbewust’, maar zou juist ook van 
belang moeten zijn bij de pijler  ‘innovatief ondernemerschap’. Het thema ‘ecologie’is nu 
toegedeeld aan de pijlers ‘Samenhangend ecosysteem’en ‘Energiepositief en 
materiaalbewust’, maar zou ook van belang zijn  bij de pijler  ‘Focus op buitenleven’)   
Het ‘Rad van Crailo’is volgens de Commissie daarom in deze vorm niet goed passend voor 
de toets op doelbereik. 
 
De Commissie adviseert om in het MER concrete doelen uit te werken die van belang zijn 
voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 
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Het is belangrijk om de doelen zodanig via indicatoren te concretiseren en waar mogelijk te 
kwantificeren zodat deze kunnen dienen voor het bepalen , monitoren en evalueren van het 
doelbereik van de alternatieven en varianten. 
 
Voor de doelstellingen omtrent duurzaamheid in brede zin kan het Ambitieweb uit de 
Aanpak Duurzaam GWW vanzelfsprekend dienst doen indien het stappenplan (zie hierboven) 

wordt gebruikt. Leg dan in het MER  de werking van het Ambitieweb zo precies mogelijk  
uit en beschrijf de stappen om te komen tot kwantificeerbare doelen.”  
 

(10).  Pg. 5/15 en 6/15 knoopt de Commissie aan bij  de Notitie Reikwijdte en 
detailniveau (m.e.r.) van 3 april 2019 , pg.11/27 onder 3.2  Behoefte (in de 
zienswijze behandeld op pg. 75) en in soortgelijke termen vervat in het 
Ambitiedocument Buurtschap Crailo  (Pijlers voor een groene ontwikkeling)  
van de drie gemeenten van december 2017: 
 
Citaat van de Commissie voor de m.e.r.: 
 
 
Zoals in het ambitiedocument staat is  het  voormalige kazerneterrein Crailo misschien wel 
de meest begeerde ontwikkellocatie van `t Gooi. Het gebied ligt in het groen en grenst aan 
de uitgestrekte heide tussen Hilversum en Bussum en is goed ontsloten door de A1. Het 
terrein  van circa 40 hectare is nu nog omheind en weinig toegankelijk. 
Het terrein  wordt momenteel nog gebruikt door onder andere het bedrijf Talpa en als 
oefenterrein voor de Veiligheidsregio. Op het terrein staan verspreid gelegen tientallen 
gebouwen, en naast grote oppervlakten aan verhardingen herbergt het terrein ook veel 
groenelementen. Een zestal gebouwen  op de voormalige Palmkazerne  vormt een bijzonder 
bouwkundig ensemble. Het groene  karakter  en de beperkte toegankelijkheid dragen bij aan 
de bijzonder e natuurwaarden.  
 
Het huidige gebruik op het terrein zal geleidelijk plaats maken voor de nieuwe functies: 
woningen, bedrijvigheid en groen/natuur. Ook zal het terrein worden opengesteld. Het 
bestemmingplan met verbrede reikwijdte en de beoogde fasering ervan moeten daarvoor  
(flexibele) kaders bieden. “ 
 

NB.  Dit tekstgedeelte uit het Ambitiedocument van  december 2017  brengt de 
Commissie tot de  constatering op pg.6/15: ,, De Commissie ziet dat dit een complexe 

opgave  voor de gebiedsontwikkeling is die, in samenspraak met de omgeving, 
vooruitstrevend en in gezamenlijkheid door de drie gemeenten wordt opgepakt. Men wil de 
gebiedsontwikkeling op een integrale, duurzame en innovatieve manier realiseren.”   

 
Commentaar SNLG: 
 
De Commissie ziet scherp de complexiteit van de poging, om met elkaar 
onverenigbare doelen, te weten nieuwbouw van woningen, bedrijven, 



 

84 
 

ontsluiting en natuurbehoud  èn landschapsbehoud alle tegelijkertijd  te 
realiseren. 
Echter het is nog ernstiger:  na het Ambitiedocument van december 2017 
volgde de  Notitie Reikwijdte en detailniveau (m.e.r.) van 3 april 2019 , 
pg.11/27 onder 3.2  Behoefte (in de zienswijze hierboven  behandeld op pg. 
75). Die Notitie R&D gaat evenwel veel verder in haar ambitie door de volgende 
passage, waardoor de zaak nog meer complex is geworden:    
 
 
,, (…) Crailo ligt regionaal gezien direct ontsloten aan de A1 en heeft daardoor niet alleen 
aantrekkingskracht voor `t Gooi, maar ook voor de Metropoolregio Amsterdam. Weliswaar 
zullen de nijpende woningtekorten primair in Amsterdam en omgeving moeten worden 
opgelost, maar de locatie zal voor belangstellenden uit een breder gebied zeker in beeld 
komen. 
De beoogde ontwikkeling voorziet volgens de laatste inzichten in het realiseren van een 
buurtschap met maximaal  600 woningen  en een oppervlakte van 5 hectare aan 
bedrijvigheid en een daarbij behorend voorzieningenniveau. Het project is van belang voor 
het versterken van de economische structuur in de regio, het vergroten en/of versterken  
van de werkgelegenheid en de behoefte aan  (betaalbare) woningbouw in de regio. Ter 
wille van de onderzoeksopgave wordt uitgegaan van maximaal 600 woningen.” 
 

(11).  Op pg. 6/15 (punt 3.1) adviseert de Commissie zo uitgebreid als nodig is  
de activiteiten in de realisatiefase nauwkeurig te beschrijven.  
 
Commentaar SNLG 
 
Echter:  
Na 26 juni 2019  hebben de ontwikkelingen zich zo doorgezet, dat het 
beoordelen van  het MER-rapport van  1 december 2020,   na de 
sluitingstermijn van het indienen van zienswijzen  zes weken na 14 januari 
2021, ook voor de Commissie m.e.r. onbevredigend is vanwege de door de 
GEM Crailo BV gevolgde politiek van ,, voldongen feiten” in het najaar van 
2020. 
.      
Zie de vernieling van de Groene mantel in het gebied ,,Op Zuid”, waaronder 
het rooien en vellen van een dertig meter brede bosbegroeiing over de volle 
lengte van 265 meter vanaf  het Gebed zonder End naar de meest zuidelijke 
punt langs  het gebied , aangeduid als “Op Zuid”. En zo ook de boszoom aan de 
Zuidoost zijde van dit gebied naar de Natuurbrug Laarderhoogt. Alles is kapot 
gemaakt in het najaar van 2020. Zo ook zijn de  boscomplexen op dit zuidelijk 
gedeelte van Crailo.  En dit terwijl de “Groene mantel” en deze boscomplexen 
werden aangeduid als “het kapitaal“  van het plangebied. Zie hierna 3.4.4 . 
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De besluiten die hiermee te maken hebben , kapvergunningen van de 
gemeenten  Hilversum en Laren worden gaarne tegemoet gezien, mede in 
verband met het verbod op ,,détournement de pouvoir”, misbruik van 
bevoegdheid, waar deze kapvergunningen zien op toestemming tot 
verwijderen  van ,, exoten” zoals de Amerikaanse Eik, terwijl de vergunningen 
zijn gebruikt om de hele Groene  mantel en gehele bossen te verwijderen in 
verband met  de als drogreden aangevoerde  aanwezigheid van puin, metaal 
en ammunitie onder deze Groene mantel en onder de inmiddels verdwenen 
boscomplexen, of zoals de heer D. van der Velde op 18  januari 2021 uitlegde: 
,, Ja, maar we wilden met een schone lei beginnen”. Dat puin, metaal en 
ammunitie kwamen voor in het gebied, maar juist  niet in deze bossen en de 
Groene mantel die tegelijk met de aanleg van het defensieterrein in 1938 zijn 
gevormd of daarvoor al bestonden. Graag wordt gevraagd door de SNLG naar 
de grondboekhouding van de gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren,   
en van het GNR, om te begrijpen wat en waarom er precies is gebeurd, en 
waar en wanneer en door wie, en in wiens opdracht. 
 
Dit past ook bij het advies van de Commiisie m.e.r. van 26 juni 2019. Zie ook 
4.3 op pg. 10/15, Natuur:  
 ,, Geef deze informatie ook weer aan de hand van kaartmateriaal”. 
 
(12).  Op pg. 13/15 onder 4.5.3 (externe) veiligheid schrijft de Commissie 
m.e.r. over de risico’s van inrichtingen met de opslag van gevaarlijke stoffen, en 
niet-gesprongen explosieven. 
 
Commentaar SNLG: 
 Zowel de gemeenten, als de GEM Crailo BV en ARCADIS en anderen hebben 
niet gedacht of beseft, dat juist het plangebied Crailo van binnenuit en van 
buitenaf het externe en interne risico lopen van bos- en heidebrand. 
 
 Zie de  volgende analyse van de SNLG 2021-02-15 Aantekeningen  bij 

Brandveiligheid in Bouwbesluit 2012 

Verkregen op 15-2-2021 https://rijksoverheid.bouwbesluit.com 

Vraag SNLG: Wat is er bekend over de risico's van brand in brandgevaarlijke 

natuurgebieden? 

Kennis hierover is te vinden bij het Instituut voor Fysieke Veiligheid gevestigd in 

Arnhem Verkregen  op 15-02-2021  

Zie : https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20180515-BrwNL-Handreiking-

Risico-Index-Natuurbranden.pdf 

https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20180515-BrwNL-Handreiking-Risico-Index-Natuurbranden.pdf
https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20180515-BrwNL-Handreiking-Risico-Index-Natuurbranden.pdf
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Er is vanaf 2003 tot heden bijgewerkt een webbased applicatie ontwikkeld om per 

kilometerhok een risicoschatting (RIN waarde) van natuurbrand te geven. Onbekend 

is aan de SNLG,  hoe men toegang krijgt.  

https://www.ifv.nl/kennisplein/natuurbranden-wildfires/publicaties/informatiegids-

brandstofmodellen-vegetatietypen 

Dit document levert per vegetatietype een schatting van de vuurloopsnelheid in 

m/uur 

Kenmerkende vegetatietypen rond plan Crailo zijn 

Pagina 33-34 

Jonge heide Droge zandgrond (H1)  

Omschrijving vegetatietype: Voornamelijk komt hier struikheide voor lager dan 30 cm. 

Sporadisch kunnen er pijpenstrootje en zaailingen van grove den voorkomen.  

TOELICHTING BRANDGEDRAG De jonge, vaak afgeplagde of begraasde, heide heeft 

een beperkte hoogte en biomassa. De heide wordt doorgaans niet hoger dan 30 

centimeter en de vlamlengte bij branden is daardoor ook beperkt. Dit type vegetatie is 

relatief gevoelig voor snelle uitdroging bij een doorstaande wind. De 

verspreidingssnelheid van branden blijft, ook onder invloed van een harde wind, 

relatief laag 

RIN 50 Vuurloopsnelheid 100- 400 m/uur Klasse Brandbaar 

              Pagina 35-36 

Vergraste heide (droge zandgrond)(H2) 

Omschrijving vegetatietype: Dit type bestaat uit een mix van heide en grassen, met 

name struikheide en pijpenstrootje. 

TOELICHTING BRANDGEDRAG De aanwezige heide in combinatie met de grassen 

bepalen het brandgedrag van dit vegetatietype. Onder invloed van de wind loopt de 

verspreidingssnelheid bij een brand snel op. Vergraste heide droogt relatief snel uit en 

daarom is er ook in minder droge periodes een risico op een (snel uitbreidende) 

natuurbrand. 

RIN 75 Vuurloopsnelheid 400- 1000m/uur Klasse Verhoogd Brandbaar 

Pagina 37-38 

Oude heide (H3) 

https://www.ifv.nl/kennisplein/natuurbranden-wildfires/publicaties/informatiegids-brandstofmodellen-vegetatietypen
https://www.ifv.nl/kennisplein/natuurbranden-wildfires/publicaties/informatiegids-brandstofmodellen-vegetatietypen
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Omschrijving vegetatietype: De struikheide is ruim 30 centimeter hoog. Er kan 

sporadisch pijpenstrootje voorkomen, of andere grassen, en jeneverbes. 

TOELICHTING BRANDGEDRAG Dit heidetype kent een erg grote hoeveelheid aan 

brandstof. Dit komt door de grote hoeveelheid heidestruiken. Afhankelijk van de 

hoeveelheid kunnen kruidachtige planten voor variatie in brandgedrag zorgen. Onder 

invloed van wind neemt de verspreidingssnelheid snel toe. Het brandgedrag is dan 

ook geclassificeerd als zeer hoog 

RIN 100 Vuurloopsnelheid >1000m/uur Klasse Zeer Brandbaar 

Open naaldbos met dichte struik (N3) 

Omschrijving vegetatietype: De ondergroei kan bestaan uit zaailingen van onder 

andere grove den, of zaailingen van loofbomen. Er kan een struiklaag aanwezig zijn 

van bijvoorbeeld Amerikaanse vogelkers en/of lijsterbes. Er kan tevens tak- en 

tophout op de bodem liggen. 

TOELICHTING BRANDGEDRAG Dit vegetatietype kent relatief veel materiaal en 

strooisel dat zich op de bodem bevindt. Mede daardoor bevindt er zich een relatief 

grote hoeveelheid brandstof in het gebied. De dichte begroeiing van struiken zal 

daarnaast de voornaamste drager van het vuur zijn en kunnen fungeren als ladder om 

het loopvuur over te laten gaan naar kroonvuur. De verspreidingssnelheid van brand 

in dit vegetatietype is laag. Ook de wind heeft maar beperkt invloed op de 

verspreidingssnelheid. De intensiteit en snelheid van de brand kan verschillen per type 

ondergroei (jonge naaldbomen versus lijsterbes of prunus. Dit type staat aangeduid 

als zeer brandbaar uitgaande van naaldbos met ondergroei van zaailingen van 

naaldbomen in verband met verhoogde kans op kroonvuur. 

RIN 100 Vuurloopsnelheid >1000m/uur Klasse Zeer Brandbaar 

 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

Verkregen op 15-2-2021 https://www.vrgooienvechtstreek.nl/onze-

organisatie/risicobeheersing/ 

Regionaal-Risicoprofiel-Rapport-status-definitief-25-maart-2015-Pdf-1.04MB.pdf 

Pagina 7 

Op basis van hun risico (kans maal effect), zijn de volgende twaalf incidenttypen als 

prioritair incidenttype gewaardeerd. Op nummer 1 staat het incident met het hoogste 

risico. 1. Incident wegverkeer 2. Uitval spraak en data 3. Ziektegolf besmettelijke 

ziekte 4. Extreme storm en windhozen 5. Uitval elektriciteitsvoorziening 6. Incident 

met brandbare stof vervoer weg 7. Heidebrand 8. Paniek in menigten tijdens grote 

https://www.vrgooienvechtstreek.nl/onze-organisatie/risicobeheersing/
https://www.vrgooienvechtstreek.nl/onze-organisatie/risicobeheersing/
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festiviteiten 9. Extreme koudegolf, sneeuw en ijzel 10. Brand in gebouw met niet of 

verminderd zelfredzame personen 11. Incident met brandbare en explosieve stof 

vervoer weg 12. Brand in dichte binnensteden Op basis van de reacties uit de 

consultatieronde en zienswijzen adviseren wij de volgende incidenttypen als prioritair 

toe te voegen: 13. Spoorvervoer gevaarlijke stoffen 14. Overstromingsrisico’s 15. 

Continuïteit van A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten 

Pagina 17 

Positie heidebrand aangegeven door de rode ovaal in onderstaande Zie de 

afgebeelde figuur op deze website (hier om druktechnische redenen niet opgenomen, 

SNLG):  Waarschijnlijkheidklasse: Waarschijnlijk.  

Impactklasse: Aanzienlijk – Ernstig 

Tot  zover de analyse, die hier als volledig overgenomen en ingelast dient 

te worden beschouwd. 

Ten onrechte is het ernstige risico op bos en heidebrand juist in en om 

het plangebied Crailo buiten beschouwing gelaten door de GEM Crailo 

BV e.a. 

(13)   Pg. 14/15  Monitoring en evaluatie  

De Commissie m.e.r. adviseert hier: 

,,Het bestemmingsplan heeft een looptijd van 20 jaar en de ontwikkeling zal 

gefaseerd worden uitgevoerd. De Commissie adviseert daarom  om de effecten van de 

ontwikkelingen  te monitoren , deze tussentijds te evalueren om waar nodig  tijdig te 

kunnen bijsturen. Met en monitorings- en evaluatieprogramma kan een vinger aan de 

pols gehouden worden in hoeverre de doelen en ambities gehaald worden en de 

(milieu-)effecten  binnen acceptabele grenzen blijven (…)”  

           Commentaar SNLG: 

            Algemeen is bekend, dat het GNR geen tijd, geld en middelen heeft om 

            haar terreinen regelmatig te monitoren. Zulke adviezen, onder meer in 

           het proefschrift van W. Colaris, UvA, 1998 ,, Natuur van het Gooi”worden 

            nooit  tot nauwelijks nagevolgd. Zie ook het advies tot monitoring van 

            Heil en De Smidt in het in deze zienswijze genoemde onderzoek van mei 

            2000 ( 3.1.2.4, pg. 23 e.v.). 

   Een monitoring- en evaluatieprogramma veronderstelt voorts 
   voldoende budget  én een reëel uitvoerbaar plan voor  0-metingen en 
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   vervolgmetingen in een longitudinaal, 20 jaar doorlopend onderzoek. 
   Wie stelt dit budget beschikbaar? Wie ziet daar op toe? En wie is 
   verantwoordelijk en leidinggevend bij longitudinaal vervolg- 
   onderzoek? 

3.4.4        Stedenbouwkundig- en Landschapsplan, ,,Nieuwe leefplek met een 
                  Groen hart” GEM Crailo BV  jo. overige deelnemers aan Team C 
                 (gemeenten Gooise Meren, Hilversum, Laren, SVI’. OKRA, 
                 ARCADIS, bureau voor Gebiedscommunicatie) , december 2019 
                 (197 pagina`s) 
 

Het Stedenbouwkundig- en Landschapsplan van de GEM Crailo BV van 
december 2019 volgde een half jaar na het Advies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage  van 26 juni 2019  (zie 3.4.3).  
 
Met voorbij gaan aan het advies van de Commissie m.e.r. van 26 juni 2019 
deelde de directeur van de GWM,  de heer J. Nieuwenhuizen mee in zijn 
voorwoord: 
,, Het bestuurlijk vaststellen van het stedenbouwkundig- en Landschapsplan vormt een 
belangrijke mijlpaal in de planvorming van Crailo maar vormt niet het eindpunt. Team C zal 
GEM Crailo verder ondersteunen bij het afronden van het bestemmingsplan met 
Milieueffectrapportage voor Crailo. Wij rekenen erop dat zij dit  op net zo’n voortreffelijke 
wijze zullen doen als bij het opstellen van dit Stedenbouwkundig- en Landschapsplan.” 

 
NB.   Bestudering van het Stedenbouwkundig- en Landschapsplan laat evenwel 
zien, dat niemand het rode potlood heeft gehanteerd bij het nakijken en 
controleren van dit plan op hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en 
tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden. 
Twee prangende onderwerpen worden   in deze paragraaf  toegelicht: 
 
1)  Het feit dat de Groene Mantel  in de randen van  het gebied,  en de bossen 
en bosschages in dit plangebied eerst werden gerekend tot  ,, het kapitaal” van 
Crailo, om vervolgens te worden behandeld als een ,,sta-in-de-weg”; 
 
2)  Het feit, dat er eerst in de tekst telkens wordt benadrukt , dat er heide 
vegetatie zal  komen met in de randen daarvan ,, Heischrale graslandvegetatie” 
(in de gekleurde kaartafbeeldingen te ontwaren als zeer smalle zomen) om 
vervolgens in de verdere tekst  steeds meer afbreuk  te doen aan het creëren 
van heide in dit bewoonde gebied  (heide wordt niet meer genoemd),   en de 
heischrale graslandvegetatie wordt gepromoveerd van de randen van de 
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weggeschreven heidevelden  tot het  zogenaamd alom aanwezige heischrale 
grasland in alle open plekken en plekjes in het plangebied;  
 
Verder valt op, dat in alle foto- en beeldmateriaal van deze brochure  er 
sporadisch , alleen maar gezonde, slanke, jonge  witte mannen en vrouwen en 
kinderen worden afgebeeld,  en dat er kennelijk geen honden in dit gebied 
komen te wonen, en  evenmin katten, en dat  het één en al groen is wat er 
blinkt. Het is een zonnige en blije reclamefolder geworden, die geen recht doet 
aan de adviezen van de Commissie m.e.r. van een half jaar eerder en geen 
recht doet aan de feiten. De feiten worden weggeschreven en niet benoemd. 
 
Ad 1: dat de Groene Mantel  in de randen van  het gebied,  en de bossen en 
bosschages in dit plangebied eerst werden gerekend tot ,,het kapitaal” van 
Crailo, om vervolgens te worden behandeld als een ,,sta-in-de-weg” 
 
Op pg. 64 in 2.5 Landschappelijk Raamwerk luidt de tekst als volgt: 
Het huidige groen vormt het kapitaal van het gebied. De aanwezige bosclusters, de 
bomenrijen en de solitaire bomen vormen de basis van het landschapsplan. Met het 
raamwerk wordt robuust aangesloten op het landschap in de omgeving en wordt de 
verbinding gemaakt met het aangrenzende natuurgebied. De voor de Heuvelrug typische 
coulissewerking van bos en open heidevelden wordt gecontinueerd in het gebied en 
beleefbaar gemaakt vanaf de entree 
Buffers naar de omgeving 
Aan de westflank van het terrein grenst de bebouwde kern van Bussum. Aan de oostkant ligt 
de natuurbrug Laarderhoogt die op grotere schaal  de heide- en bosvelden van het GNR aan 
weerszijden van de A1 met elkaar verbindt. Hier wordt de groene beboste  zoom behouden 
als buffer naar de omgeving. Om negatieve invloed van de nieuwe bewoning en 
bedrijvigheid op de kwetsbare bottleneck van de natuurbrug te voorkomen wordt een wal 
gerealiseerd.” 
 

Op pg. 79 in 2.7 Voorbeeld verkaveling luidt de tekst: 
 
,,Deelgebieden 
(…) 
Het landschappelijk raamwerk vormt het casco voor de bebouwing. (…)” 
 

Pg. 100, ondersteund door het kaartbeeld op pg. 101  in 2.12  deelgebied Op 
Zuid vermeldt: 

 
,,Het gebied ten zuiden van het Gebewd zonder End betaat uit een grote rechthoekige 
ruimte, stevig omsloten door de dichte bosranden van `t Goois natuurreservaat en een 
nieuw ontworpen afschermende Ecowal als grens naar de natuurcorridor  met het 
ecoduct.(…)”. 
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Pg. 168, Bijlage 1, Bomenbalans  luidt evenwel als volgt: 
,,Op de locatie is al een grote hoeveelheid bomen aanwezig . Deze vormen de basis van het 
landschapsplan. Voor de toegankelijkheid van het gebied en het toevoegen van bebouwing is 
het onvermijdelijk een del van deze bomen te rooien, mar dit wordt zoveel mogelijk beperkt. 
 
Momenteel zijn met name de randen van het gebied sterk bebost. Omdat ervoor gekozen 
wordt het heidelandschap van de Bussumerheide het gebied in te trekken is het van belang 
ook voldoende ruimtes in het bos te maken. Daarnaast is het voor de biodiversiteit van 
belang een voldoende groot gebied van open heischraal grasland aan te leggen en ruimte vrij 
te maken voor de vennen en waterberging.(...)” 
 

Commentaar SNLG: 
 
De tournure is verscholen in de bijlage in dit glanzende rapport. Zoals de 
Commissie voor de m.e.r. in haar advies  van 26 juni 2019 heeft opgemerkt, 
lezen mensen eerst de samenvatting, die in dit Stedenbouwkundig Plan 
overigens ontbreekt, maar mensen lezen zeker niet de bijlagen. 
 
 De bossen en de Groene Mantel zijn  van hun landschappelijke betekenis als 
visuele afscherming van het kazerneterrein en van een toekomstige 
bebouwing, van achter het bureaublad  ontdaan. De natuur is hiertegen 
weerloos. 
 
Ad 2 :   Het feit, dat er eerst in de tekst telkens wordt benadrukt , dat er heide 
vegetatie zal  komen met in de randen daarvan ,, Heischrale graslandvegetatie” 
(in de gekleurde kaartafbeeldingen te ontwaren als zeer smalle zomen) om 
vervolgens in de verdere tekst  steeds meer afbreuk  te doen aan het creëren 
van heide in dit bewoonde gebied  (heide wordt niet meer genoemd),   en de 
heischrale graslandvegetatie wordt gepromoveerd van de randen van de 
weggeschreven heidevelden  tot het  zogenaamd alom aanwezige heischrale 
grasland in alle open plekken en plekjes in het plangebied. 
 
Zie het volgende:  
Op pg. 65  in 2.5 Landschappelijk Raamwerk is op de kleurenkaart als aparte 
en duidelijk zichtbare legenda-eenheid heide in grote velden ingetekend, met 
aan de smalle randen daarvan telkens een reep ,, Heischraal grasland”. Nergens 
op dit kaartbeeld is er sprake van aaneengesloten  gebiedbedekkend heischraal 
grasland. Dit patroon is op alle drie deelgebieden dezelfde.  
 
Op pg. 116 en 117 in 2.14  Openbare Ruimte daarentegen ontbreekt de 
legenda eenheid ,, heide”” ten enen male. Daar is nog alleen maar sprake van  
de legenda-eenheid: ,,Heischraal grasland” ,met als nuance een legenda 
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eenheid  ,,Heischraal grasland  overwegend heide”.  Zo wordt het begrip 
“heide” weggeschreven  tot   iets wat de naam heide  niet kan dragen. 
 
Op pg. 160 (het wordt eentonig) ontbreekt in de legenda  onder 3.4  Duurzame 
Bouwstenen ook met bijhorende kaart op  pg. 161 in totaal het begrip Heide . 
De legenda eenheid “Heide”  en ook  het begrip “Heischraal grasland 
overwegend heide” is volledig van de kaart verdwenen.  
 
Het begrip dat daar opduikt “Natte heide en vennen”  is gezien de toestand 
op de hogere zandgronden volledig illusoir.  Heischraal grasland zou  bij deze 
nieuwe bureau-tekst ca. 4,5 hectare in het plangebied beslaan, geen randen 
van gebieddekkende heide, maar nu zogenaamd zelf gebieddekkend. 
 
Commentaar SNLG: 
Wie ook maar het hekvrije deel, waar honden vrij mogen lopen,  van de naast 
Crailo  gelegen Bussumerheide, bezoekt, ziet de kaalslag, die betreding door 
mensen en mensen met hun loslopende en soms aangelijnde honden 
veroorzaken,  te samen met  de stikstofbemesting door de faecaliën van hun 
honden:  Geen heide, of een verkommerde heide, en geen heischraal 
grasland, een mistroostig landschap, mede veroorzaakt door de grote kuilen 
die honden graven in deze zandgronden.  Burgers met soms drie niet-
aangelijnde honden laten zich niet aanspreken op hun gedrag. Er wordt niet 
gehandhaafd, en het loslopen van honden is er niet verboden! 
 
Echter:   
 
 Bekend is uit onderzoek van J.G. de Molenaar en D. Jonkers  van het   Instituut 
voor Bos en Natuuronderzoek Wageningen IBN-DLO, later Alterra, en heden 
het instituut Wageningen Environmental Research van de WUR, IBN- rapport 
nr. 038 uit 1993  (,,  De invloed van stikstof in de ontlasting van honden op de 
vegetatie in voedselarme bos- en natuurterreinen”, 29 pg`s), dat de 
stikstoftoevoer door het uitlaten van honden even groot of nog groter blijkt  
te zijn dan de atmosferische stikstofdepositie, citaat: ,, dat is bij voorbeeld op 

heide of duingrasland  al het geval bij het dagelijks uitlaten langs één en dezelfde route  van 
500 meter aan een lijn  van maximaal 1,5 meter. bij een ongeveer 5 m lange lijn, wordt 
hetzelfde niveau bereikt bij het dagelijks uitlaten van zo’n vier honden. Is de vaste looproute 
2 km, dan verdubbelt de extra input bij het aldus uitlaten van drie, respectievelijk 15 
honden.” 
 

De auteurs vermelden, ,,dat het in 1988 in Nederland gehouden aantal honden met hun 

uitwerpselen naast 930 ton fosfor in dat jaar 8940 ton stikstof voortbrachten waarvan ca. de 
helft in principe  ter beschikking komt  van de plant. Het is onbekend hoeveel van die 
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jaarlijkse productie in bos- en natuurterreinen terecht komt, en wat dat voor de flora en 
vegetatie van die terreinen kan betekenen. Deze notitie verkent die mogelijke invloed. 
Hiertoe is een aantal eenvoudige berekeningen uitgevoerd. Deze dienen in de eerste plaats 
als gedachtenbepaling. Zij gaan uit van beschikbare kennis en gegevens, aangevuld met een 
aantal aannamen en voorzien van een aantal nuancerende kanttekeningen.” 
 

Conclusie  SNLG:  
 
Zonder enige verklaring bouwt  de GEM Crailo BV met haar  raadgevende 
ingenieursbureaus ongerijmde wendingen in,  in  het  Stedenbouwkundig – en 
Landschapsplan van december 2019. Het gaat hierbij om tegenstrijdigheden 
op het niveau van de relevante bijzonderheden.  
 
De SNLG maakt hierbij ernstige bezwaren tegen deze wetenschappelijk en 
bestuursrechtelijk onverantwoorde manier van optreden door de GEM Crailo 
BV.    
Bekend is bijlage 1 van het MER-rapport  van 1 december 2020, waar op pg. 
2/12 in regel 18, kolom 3 wordt meegedeeld dat het creëren van 
heidevegetatie in bewoond gebied niet reëel is, maar dat geldt evenzo voor    
,,Heischraal grasland”. Zie in deze Zienswijze pg. 23 e.v. ,paragraaf  3.1.2.4.  
 
De openbare ruimten in het plan Crailo worden uitlaatplekken voor honden 
met navenant resultaat. 
 
Tot slot over Het Stedenbouwkundig – en Landschapsplan van december 
2019  
Dit plan geeft  de SNLG  aanleiding om ernstig  bezwaar aan te tekenen tegen 
het voorgenomen uitkijkpunt in de Ecowal , zie de visualisatie op  pg.104 en 
105. Dat uitkijkpunt  zal de beschermende functie van de Ecowal tegen 
negatieve invloed van de aanwezigheid van mensen (geluid, zichthinder, 
geurhinder,lichthinder `s nachts door filmende en fotograferende personen, of 
mensen die elkaar daar ontmoeten , of daar ,, een feestje bouwen” etc.)   voor 
de natuurbrug  ernstig ondermijnen .  
 
3.4.5        Milieueffectrapport (MER)ontwikkeling buurtschap Crailo,  
                 1 december 2020 (204 pg`s  met ingebouwd  niet doorgenummerde 
                  bijlagen)  
 
3.4.5.1    Onderzoeksvragen van de SNLG  bij bestudering van het MER- 
                 rapport van 1 december 2020 
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Vragen van de SNLG bij het onderzoek van het MER-rapport van 1 december 
2020  ten behoeve van  de Zienswijze van de SNLG  zijn: 
 
(1)    Voldoet het rapport van 1 december 2020 aan eisen van innerlijke 
consistentie en volledigheid en betrouwbaarheid? 
  
(2)    Zijn er hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden 
op het niveau van de relevante bijzonderheden? 
 
(3)   Wordt er voldaan aan de dringende adviezen van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage van 26 juni 2019? (zie in deze zienswijze paragraaf 
3.4.3 op pg. 79 e.v.): 
 
1.     Een heldere en toetsbare beschrijving  van de doelen voor de ontwikkeling 
         buurtschap Crailo. 
         Dit is van belang  om zinvolle alternatieven te kunnen ontwikkelen, en te 
         kunnen onderzoeken in welke mate verschillende alternatieven deze 
        doelen behalen; 
2.     Een beschrijving en onderbouwing van het voornemen en verschillende 
        onderscheidene alternatieven / varianten; 
3.     Een beschrijving van het doelbereik en de milieueffecten van het 
         voornemen / de alternatieven. Ga specifiek in  op duurzaamheid; 
4.     Een aanzet voor een monitorings- en evaluatieprogramma om te 
         beoordelen of gedurende de looptijd van 20 jaar  van het 
         bestemmingsplan de doelen daadwerkelijk worden bereikt en de 
         milieugevolgen acceptabel blijven. Dit maakt het ook mogelijk extra 
         maatregelen te nemen, indien gewenst. 

 
(…) ,,Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. 

Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig 
document leesbaar zijn en een goede afspiegeling van het MER.” 
 

(4)   Voldoet het MER-rapport aan het dringende advies van de Commissie voor 
de milieueffectrapportage?  
Zie pg. 5/15 van het Advies?  
,,De Commissie adviseert om in het MER concrete doelen uit te werken die van belang zijn 
voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 
Het is belangrijk om de doelen zodanig via indicatoren te concretiseren en waar mogelijk te 
kwantificeren zodat deze kunnen dienen voor het bepalen , monitoren en evalueren van het 
doelbereik van de alternatieven en varianten.” 
 

3.4.5.2      Bevindingen van de SNLG bij nadere analyse van het MER-rapport 
                  van 1 december 2020: 
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(1)    De  samenvatting van het MER-rapport  is bij eerste lezing niet-duidelijk. 
Het doel en het nut van een MER wordt niet direct uitgelegd. De tekst is 
daardoor een brei, zonder kop  en staart. Wat wordt er beoogd?  Waarvan is de 
tekst een samenvatting?  Welke vragen stonden bij het opmaken van de MER 
ter beantwoording open? Hoe heeft de MER-rapporteur gehandeld om op  
deze, voor de SNLG onbekende, vragen antwoord te vinden en kunnen geven? 
 
Er is geen inventarisatie geweest van de referentie-situatie vóór aanvang van 
de planvoorbereiding. En voor zover er wel een nulmeting heeft 
plaatsgevonden,  hoe is die uitgevoerd en wat was daarvan het resultaat? 
 
  Vervolgens is er niet getoetst, hoe ingrepen in dit gebied  (wegenaanleg, 
ontsluiting,  woningbouw, vestiging van bedrijven etc.)  dit gebied  en het 
milieu ervan belasten en wat de externe effecten zijn op het milieu , natuur en 
landschap van  de omliggende NNN-gebieden door nieuwkomers op Crailo  die 
daar permanent aanwezig zijn en wonen  met hun huisdieren.   
 
Door het ontbreken van enige systematiek en het ontbreken van een gedegen 
doordacht plan van aanpak  in de planvoorbereiding kan niemand tot een 
gedegen MER komen.  
 
De samenvatting geeft daar blijk van door  bij voorbeeld niet in te gaan op de 
gegronde  kritiek van de Commissie voor de m.e.r. ter zake van de verhouding 
tussen de vijf pijlers en de twaalf punten uit het zogenaamde ,, Rad van Crailo”. 
 
Kortom de samenvatting van  het MER-rapport ontbeert,  evenals het MER-
rapport zelf, positieve overtuigingskracht. Al hetgeen in deze zienswijze 
hierover naar voren is gebracht dient  hier als volledig overgenomen en ingelast 
te worden beschouwd.   
 
(2)   De omvang van dit MER-rapport werd door de directeur van de GEM 
        Crailo BV , de heer J. Nieuwenhuizen bij zijn inleiding op het ,, webinar”van 
        4 februari 2021 met  overeenkomstige lichaamstaal al duidelijk als ,,niet- 
        uitnodigend tot bestudering van ,, dit dikke rapport.” Dat was ,,voor de 

          liefhebber”. 

 
(3)   ,,Een heldere en toetsbare beschrijving  van de doelen voor de 
        ontwikkeling buurtschap Crailo” wordt door dit MER-rapport niet gegeven. 
 
(4)   ,, Een beschrijving en onderbouwing van het voornemen en verschillende 
        onderscheidene alternatieven / varianten” wordt door dit MER-rapport niet 
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        gegeven. 
 
(5)    ,,Een beschrijving van het doelbereik en de milieueffecten van het 
         voornemen / de alternatieven” wordt door dit MER-rapport niet 
        gegeven. Niet wordt ,,specifiek ingegaan   op duurzaamheid”. 
 
(6)     ,,Een aanzet voor een monitorings- en evaluatieprogramma om te 
         beoordelen of gedurende de looptijd van 20 jaar  van het 
          bestemmingsplan de doelen daadwerkelijk worden bereikt en de 
          milieugevolgen acceptabel blijven“  wordt door dit MER-rapport niet 
          gegeven. 
           Dit maakt het ook niet- mogelijk extra maatregelen te nemen, indien 
          gewenst. 

 
(7)     Het opstellen van een MER-rapport door dezelfde instelling, hier 
          ARCADIS, dat voor 100% betrokken is  bij de planvoorbereiding vanaf het 

 begin, kán niet onbevooroordeeld kijken naar zijn eigen werk. ARCADIS is 
 als bureau verantwoordelijk voor  het Ontwerpbestemmingsplan 
  Buurtschap  Crailo ca 2021. Zie ook de oproep van de directeur van de 
 GEM Crailo BV in het voorwoord bij het Stedenbouwkundig- en 
 Landschapsplan aan ARCADIS, de belangrijkste partner binnen  ,,team C”, 
 waartoe de GEM Crailo BV met de directeur, de heer Van Nieuwenhuizen 
zelf als drijfveer  behoort: ,,Team C zal GEM Crailo verder ondersteunen bij het 

afronden van het bestemmingsplan met Milieueffectrapportage voor Crailo. Wij 
rekenen erop dat zij dit  op net zo’n voortreffelijke wijze zullen doen als bij het 
opstellen van dit Stedenbouwkundig- en Landschapsplan.” 

 
(8)    Gezien het -  in  paragraaf  3.4.4. van  deze zienswijze aangetoonde – feit, 

dat het Stedenbouwkundig en Landschapsplan  kardinale 
tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden 
vertoont (1ste: : heide  wordt ingeruild voor eveneens niet te realiseren 
heischraal grasland, 2de :Groene Mantel en bossen als  ,,het kapitaal”van 
Crailo verdwijnen als sneeuw voor de zon, in nota bene een bijlage, 3de : 
een ecowal wordt voorzien van een uitkijkpost, als stoorzender voor de 
natuurbrug) en dit alles onder verantwoordelijkheid van ARCADIS , is het 
noodzakelijk het MER-rapport van ARCADIS van 1 dec. 2020 nauwkeurig te 
bestuderen 

 
(9)     Een eerste lezing van  de Regels en van de Toelichting bij het 
          Ontwerpbestemmingsplan op 3 februari 2021 kostte vier uren.  Een 
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          eerste lezing van het MER-rapport van 1 december 2020  nam ruim 26 
          uur in beslag  per 3 februari t/m  vrijdag 5 februari 2021.  
          Dit gegeven van de enorme omvang van het MER-rapport  van 204 
          pagina`s, plus vrijwel aan het einde daarvan nog aangetroffen bijlagen 
          maken controle van zo’n rapport niet alleen moeizaam, maar ook des te 
          noodzakelijker. 
(10)   Onder verwijzing naar het klemmende belang, dat de Commissie voor 
          de milieueffectrapportage in haar advies van 26 juni 2019 hechtte aan 
          een goede en nauwkeurige samenvatting van een MER-rapport 
          (Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. 

            Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als 

            zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling van het MER.” ) 
           is gecontroleerd door de SNLG, òf de door de SNLG  in het MER-rapport 
           aangetroffen meest kritische samenvattende passage op pg. 177/204   
           is opgenomen in de samenvatting op pagina 10 t/m 22/204 van het 
           MER-rapport. 
 

 Diep weggestopt in het rapport op pg. 176 en177/204 schrijft ARCADIS 
  onder “Eindscore” voor het onderdeel soortbescherming in paragraaf 
  12.3.3  Effectbeoordeling en mogelijk effectbeperkende maatregelen: 
           ,,In navolgende tabel is de eindbeoordeling opgenomen van de drie 
           modellen voor het onderdeel soortbescherming, zoals in de voorgaan- 
           de paragraaf is toegelicht . In de tabel is te zien dat de score voor alle drie 
           de modellen zeer negatief is. Dat komt doordat in alle drie de modellen 
           [model A, model B, model C] verblijfplaatsen aangetast worden van 
           beschermde soorten zoals vleermuizen. Ondanks dat er voor vleermuizen  
           wel voorzieningen worden getroffen om het verdwijnen van huidige 
           verblijven te compenseren, is het verwijderen van verblijfplaatsen wel 
           ontheffingsplichtig  en heeft daarmee een significant negatief effect op de 
           soortgroep. Het voornemen om het gebied in te richten voor wonen en 
           werken leidt daarnaast ook tot een negatief effect ( - ) of een zeer 
           negatief effect ( -- ) op andere beschermde soorten. (…) Er zijn geen 
           maatregelen die een positief effect hebben op de eindscore. (...). 

 

      Op pg. 177/204 wordt dan het volgende essentiële onderdeel van het 
      Rapport vermeld in alinea 3:  
             
      ,,In model A en model C maakt bos plaats voor heide en in model B maakt bos plaats 
       voor gebouwen. Dit heeft een negatief effect op de huidig aanwezige bossoorten. 
        Door bos te behouden op de plekken waar natuur kan worden ingericht /versterkt  in 
        bij voorbeeld  model C en geen heide aan te leggen, zal minder leefgebied 
        verdwijnen voor soorten die in de huidige situatie aanwezig zijn.  
        Ook zorgen bomen over het  algemeen voor vermindering van de hoeveelheid 
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        lawaai afkomstig van het verkeer op de A1 en zal door aanwezigheid van het bos 
        minder stikstofdepositie afkomstig van het verkeer op de A1 plaatsvinden op de 
        heidegebieden ten zuiden van het plangebied. Verzuring/stikstofdepositie heeft een 
         negatief effect op heide-ontwikkeling. Daarnaast is het de vraag of het  aanlegen 
         van heide binnen het plangebied ecologisch gezien zinvol is. De hoeveelheid heide 
         in Model A is te klein om ecologisch relevant te zijn  voor soorten afhankelijk van 
         heide . De hoeveelheid in Model C is meer wenselijk, maar doet afbreuk aan de 
         huidige populatie bossoorten. Het weglaten van heidepatches  in model A leidt tot 
         minder verstorende effecten en minder ruimtebeslag van de huidige natuurwaarden. 
 
          Effectbeperkende maatregel 
          (…) 
          Door natuurinclusief bouwen  en de aanleg van nieuwe natuur vermindert het 
          effect van bestaande natuurwaarden niet. Daarom zijn dit geen effectbeperken- 
          de maatregelen.” 
 

In de samenvatting van het MER-rapport op pg. 18/204  onder het kopje 
Natuur  wordt de mededeling van pg. 116/204 over ,,de negatieve effecten op 
alle bossoorten  door  het verdwijnen van het bos om daarmee plaats te maken 
voor gebouwen”  niet opgenomen, maar volledig omgedraaid in zijn tegen-
deel: 
 

,,De locatie Crailo vormt een cruciale schakel tussen de gebieden van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) ten zuiden en ten noorden van de A1. Een belangrijk 
element daarbij is de recent gerealiseerde Natuurbrug Laarderhoogt over de A1, 
direct ten zuiden van de locatie Crailo. Het functioneren daarvan krijg een impuls  
doordat de zuidoostelijke flank van de locatie Crailo bij de natuurzone wordt 
betrokken,. In de huidige situatie staat hier bebouwing en is het terrein afgeschermd 
met hekwerken. Een deel van het bestaande bos zal een meer open karakter krijgen 
n door het verdwijnen van de hekken  wordt het gebied veel beter toegankelijk  
voor dieren. Deze ontwikkeling is onderdeel van alle drie de modellen en wordt 
positief beoordeeld (score +). Daarnaast zal bij alle drie de modellen  sprake zijn van 
verstoring van (vogel) soorten  in het NNN door geluid, licht en optische verstoring. 
De verstoring is bij Model A het minst (score -) en bij model B  het sterkst ( score  --), 
model C neemt een tussenpositie in (score  -/--) . 
 
Voor wat de betreft de soortbescherming  is de score voor alle drie de modellen  
zeer negatief (score  --) omdat in alle drie de modellen  verblijfplaatsen aangetast 
worden van beschermde soorten zoals vleermuizen. 
 
In het verlengde van de beoordeling van duurzaamheid  (doelbereik, zie hierna), 
scoort model A positief tot zeer positief vanuit biodiversiteit (score =/+=), model C 
positief (score +) en model B negatief  (score  -). 
 

Commentaar SNLG: 
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De ,, samenvatting “ is geen samenvatting, maar een verdichtsel van 
onwaarheden, waarbij de steller verdwaald is in het stuikgewas van eigen 
denkbeelden. 
 
In de samenvatting heeft het ,, verdwijnen van bos” geen negatieve invloed op 
alle in het bos levende diersoorten ( inclusief vleermuizen), of zoals op pg.  
176/204 wèl werd benadrukt:   
,,Het voornemen om het gebied in te richten voor wonen en werken leidt daarnaast ook tot 

een negatief effect ( - ) of een zeer negatief effect ( -- ) op ,,andere’’ beschermde soorten.”, 
dus ook naast het negatieve effect op vleermuissoorten, op alle andere 
diersoorten in het bos, zoals ook bosvogels etc.  
 
Interessant is, dat ,, in de samenvatting” evenmin de conclusie in de tabel op 
pg. 176/204 van het MER-rapport zelf  ten aanzien van de modellen B en C   is 
genoemd: 
 
,,Toename van recreatie , mensen en bedrijvigheid kan leiden tot vernieling/ vertrappen  

van plantensoorten.” (onder Model B), respectievelijk ,,tot een toename van 

vernieling/vertrappen  van plantensoorten indien buiten de paden wordt gewandeld.” 
Onder Model C). 
 
Commentaar SNLG:  gekozen is in het Ontwerpbestemmingsplan voor een        
,, uitgebreid Model C”, waarbij nu geen 500 woningen (zoals onder model C 
aanvankelijk de bedoeling was) worden gebouwd, maar 590, dus vrijwel gelijk 
aan het aantal woningen uit Model B (600 woningen). Hoe dan ook is gekozen 
voor ,,lood-om - oud-  ijzer”, waarbij  het ,, uitgebreide voorkeursmodel C” 
nevengeschikt aan Model B is gemaakt met een vrijwel gelijk aantal  huizen en 
navenant een gelijk aantal nieuwe bewoners in het plangebied,  met alle gelijke 
negatieve effecten van dien.  
Dat de gemeenten er daarbij op zullen toezien, dat er ,,alleen op de paden 
wordt gewandeld”  in model C is een fictie. 
 
Om  deze beschouwing af te ronden, wordt voor de volledigheid nogmaals 
gewezen op bijlage 1 bij het MER-rapport 2020, pg. 2/12 , regels 18, 19 en 20. 
Het aanleggen van heide werd niet reëel geacht, niet vanwege ,, te kleine 
gebieden in het plangebied”, maar juist vanwege  ,,een woonomgeving”, die 
per definitie geen ruimte laat voor heide –ontwikkeling.  
 
In de zienswijze is aangetoond, dat ook het zogenaamd aanleggen van 
,,heischraal grasland” een fictie is vanwege eveneens de woonomgeving, 
waarbij stikstofdepositie uit de lucht en via faecaliën van honden en katten  in 
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dit gebied leidt tot het te boven gaan van de Kritische Depositie Waarde (KDW) 
voor Heischraal grasland. Zie andermaal paragraaf 3.1.2.4 op pg 23 e.v. 
 
Ten onrechte  heeft Arcadis in het MER-rapport van  december 2020 niet 
verwezen naar  de Herstelstrategie van juni 2020, een evenmin naar de 
voorganger daarvan van 2016. Deze hiaten in de hoofdtekst van de MER zijn 
dan ook per definitie tevens onduldbare  hiaten in de samenvatting. 
 
Helder is dat onder het vergroten van biologische diversiteit in het MER-
rapport verstaan wordt : ,, het planten van appelbomen en bramenstruiken“ 
(regel 20, kolom 3 van bijlage 1), waarvan de laatste soort (Rubus fruticosus)  
volop te vinden is op de Natuurbrug en in de bermen in het eerste deel van het 
Gebed zonder End, en overal waar stikstofbemesting uit de lucht,  en 
terrestrische bemesting ook  door huisdieren aan de orde is. De  onbebouwde 
terreinen in het plangebied  Crailo zullen,  bij doorzetten van dit plan, het 
karakter hebben van die ,, heide percelen”  buiten de hekken in de 
Bussumerheide,  waar honden vrij mogen lopen: ,, omgewoelde poepveldjes”.  
 
 
Na gedurende 26 uur in eerste aanleg het MER-rapport regel-voor-regel te 
hebben  bestudeerd en ook na lezing in tweede instantie is het voor de SNLG 
duidelijk, dat er bij de samenstellers  van het MER-rapport van december 2020 
sprake is van ,,kokervisie”, waarbij er geen systeemkritiek aan te pas is 
gekomen. En voor zover er sprake was van een kritische blik, is die 
waarschuwing  uit de hoofdtekst op pg. 176/204  en 177/204, in de  
samenvatting er uit gesneden en in zijn tegendeel komen te verkeren. Er is 
geen sprake van een coherente tekst, maar wel van hiaten, vaagheden, 
ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante 
bijzonderheden. 
 
Niet wordt voldaan aan de terechte eisen van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage, waaraan een goed MER-rapport dient te voldoen. 
 
4.    Nawoord, verantwoording en conclusie SNLG 
 
De zienswijze van de SNLG is met de grootst mogelijk zorgvuldigheid tot stand 
gekomen dankzij de onderlinge samenwerking van  de bestuursleden van de 
stichting. De zienswijze berust niet op ,,solo-diagnostiek”. Voortdurend is de 
tekst- in- wording  in overleg met elkaar kritisch beschouwd, aangevuld en 
gecorrigeerd.  
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Het is een zienswijze die  naar het gevoelen van de stichting niet kan worden 
terzijde gelegd. 
 
Ergerlijk is, dat nog  vóór de  beoordeling van het MER-rapport van 1 december 
2020  door de Commissie voor de milieueffectrapportage de GEM Crailo BV en 
daarmee de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren, èn het GNR 
gemeend hebben het ,, kapitaal”van Crailo, te weten de bossen en de Groene 
Mantel  van het plangebied in het terrein ,,Op Zuid” ten zuidoosten van het 
Gebed zonder End  richting de natuurbrug Laarderhoogt te moeten 
ontmantelen en te vellen. 
 
Ter zake van de conclusies van de Zienswijze van de SNLG dient al hetgeen in 
de zienswijze naar voren is gebracht, hier als volledig overgenomen en ingelast 
te worden beschouwd.  
 
De zienswijze is een aanklacht tegen de drie besturen van de drie Gooise 
gemeenten, die lippendienst hebben bewezen met het  
Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo ca 2021 aan natuur en landschap. 
 
Aan  de uitgangspunten voor een verantwoorde planontwikkeling in het zelfde 
plangebied Crailo in het op 22 februari 2001 op verzoek van de gemeenten 
Bussum, Hilversum en Laren door het bureau BRO, adviseurs in ruimtelijke 
ordening, economie en milieu in Vught (rapportnummer  120X00017.00212, 
uitgebrachte Masterplan Crailo  Uitgangspunten voor een verantwoorde 
planontwikkeling (16 pagina’s) is  niet de hand gehouden.  

 
Het Masterplan wordt door geen van de ecologische en andere rapporteurs, 
noch door de GEM Crailo BV  in de bijlagen van de Regels, de Toelichting en het 
Stedenbouwkundig - en Landschapsplan Crailo  genoemd. Ook in 2001 werd er 
gewaarschuwd voor de onoplosbare tegengestelde belangen. 
In het Voorwoord werd aangeknoopt bij de toen nog bestaande 
gebruiksfuncties van dit plangebied (AZC ,oefenterrein en kazerne: 

 
   ,, De nog resterende militaire functies worden op termijn beëindigd. Een alternatief 
gebruik dat meer recht doet aan de ruimtelijke  en functionele  kwaliteiten van het 
gebied komt niet vanzelf boven drijven, omdat er vanuit diverse belangen  claims op Crailo 
worden gelegd. De tegengestelde wensen spitsen zich voornamelijk toe op 
natuurontwikkeling tegenover de ontwikkeling van een bedrijventerrein. De 
tegengestelde belangen lijken niet gemakkelijk tot elkaar gebracht te kunnen worden.” 
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Werd er in 2001 nog gedacht aan ,,bovengronds en ondergronds ruimte 
gebruik”, ,,waardoor functies met elkaar worden gecombineerd , die in principe 
strijdig zijn”, in  het Ontwerpbestemmingsplan 2021  bestaat die 
belangentegenstelling nog onverkort.  

 
Nog immer wordt er bij voorbeeld gedacht aan het combineren van “de 
Ecowal” met daarin onder te brengen bedrijven en een combinatie met 
andere met natuurversterking strijdige functies, zoals energieproductie, en 
een “uitkijkpunt op de natuurbrug Laarderhoogt”. De strijd over het aantal 
woningen is  zogenoemd ,, beslecht” ,,door te kiezen voor het nagenoeg 
hetzelfde aantal woningen  in ,, het uitgebreide model C” als in het verworpen, 
,,want meer- milieu- belastende”  model B.   
 
Onacceptabel is de manipulatie in de Samenvatting van het MER-rapport, zoals 
in de zienswijze is aangetoond over de zeer negatieve effecten van dit plan op 
de natuurwaarden in het plangebied, bij alle modellen. Er bestaan geen 
mogelijkheden om deze negatieve effecten op te heffen vanwege de grote 
druk die in het plangebied wordt uitgeoefend door de bewoners  van deze 
circa 600 woningen en hun huisdieren. 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage had op 26 juni 2019 belangrijke 
adviezen aan de drie gemeenten gegeven. Hier is evenwel naar de zienswijze 
van de SNLG  niet adequaat mee omgegaan.  
De ,,vijf pijlers”  van Crailo en het zogenaamde ,,Rad van Crailo” met twaalf 
aspecten bieden geen houvast voor concrete doelstellingen  van dit plan en 
deze niet- hard geformuleerde, maar vage doelen zijn niet toetsbaar.  
 
Door het streven om met elkaar onverenigbare doelen ,, te verenigen” (de 
kwadratuur van de cirkel) zijn de Planregels  en de toelichting en het 
Stedenbouwkundig- en Landschapsplan gekenmerkt door hiaten, vaagheden, 
ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden  op het niveau van de relevante 
bijzonderheden. Zie de zienswijze. Met dit Ontwerpbestemmingsplan wordt 
niet voldaan aan de eis van ,, een goede ruimtelijke ordening”Het plan is niet- 
op -voorhand uitvoerbaar. 
 
 
 
 
 



1't", dat het de Raad van elk der drie betrokken gemeenten (Gooise Meren,
Hilversum en Laren) moge behagen om het voorliggende, op 14 januart2O2].

ter visie gelegd

vast te stellen:
en:

e Ontwerpbestemmingsplan Buurtschap Crailo ca. 2021 nièt

2d", dat het de Commissie voor de milieueffectrapportage moge behagen
goedkeuring aan het MER-rapport van 1 december 2020 te onthouden;

Bussum. dinsdas 23 februari 2021,

Mevrouw C. Bosmann, voorzitter

De heer [Vlr. Drs. P.B.Ph.M. Bogaers, secretaris en vice-voo itter

De stichting SNLG is gevestigd in Bussum ( gemeente Gooise ren
Adres secretariaat:
Mr. Drs. P.B.Ph.M. (Pieter) Bogaers

Barbaragaarde 3

1403 JK Bussum

Tel: 035-6935209
e-mailadres: Bogaers.bussum@planet.nl

ll Liist van biilaeen (de bijlagen zijn opgenomen op pe. 106 e.v. )

t. Notariële Akte van oprichting van de Stichting Natuur en
Landschap het Gooi van dinsdag 2i- februari 2021-;

2. Volmacht van het bestuur van de stichting SNLG i.o. van
18 februa ri 2O2L aan de voorzitter en de secretaris tot indienen
zienswijze en tot vertegenwoordiging in de zienswijze procedure
Ontwerpbestem m ingsplan Bu u rtscha p Crai lo ca. 2021,;

3. Ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo ca. ter inzage, Projectbureau
Crailo L4-0L-2O21met aankondiging van ter inzageligging van l-5
januari t/m 25 februari 202L, zonder aanduiding van begin en einde van
de termijn voor het indienen van een zienswijze 2020-Crailo-l-32

4. Whatapp van 26-l-- 2O2L van ontbreken van de stukken bij Gooise Meren;
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1020244 SPO/alo

Oprichting Stichting Natuur en Landschap het
Gooi

Op drieEntwintig februari tweeduizend 66nentwintig verscheen voor mij, mr. Robert
Alexander Ritsma, notaris in de gemeente Gooise Meren:
mevrouw Carla Bosmann, geboren te Bussum op negen oktober negentienhonderd 

-
vierenzestig, wonende 1403 GJ Bussum, gemeente Gooise Meren, Cornelia (s 

-

Langelaan 80, houdster van een rijbewijs met nummer 5348383571, ongehuwd sn nist 
-geregistreerd (geweest) als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, 

-

hierna te noemen: 'de oprichter'
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de volgende s{sfufsn 

-',^.*
STATUTEN
NAAM. ZETEL EN DUUR
Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichtinq Natuur en Landschap het Gooi.
2. Zii
3. De

heeft haar zetel in de gemeente Gooise Meren.
stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel2
1. De stichting heeft ten doel te bevorderen dat bij alle maatregelen betreffends fls 

-natuur, het landschap en het milieu van het Gooi en zijn omgeving, die het karakter -
van het Gooi mede bepalen, ongeacht of deze maatregelen worden genomen door -openbare of particuliere instellingen of door rechterlijke instanties, bestuurlijke
instanties of wetgevende lichamen de belangen van de bescherming van natuurr 

-landschap en milieu, elk op zich en in onderling verband beschouwd de eerste en 

-belangrijkste overweging vormen.
2. Daarnaast heeft de stichting ten doel te voorkomen dat de natuur, het landschap en -

het milieu van het Gooi en zijn omgeving, al deze begrippen in de breedste zin van -het woord (waaronder, maar niet uitputte6f,;
de bodemopbouw en zijn relief, heuvels en dalen, de waterhuishouding, i66lusisf 

-het grondwater en oppervlaktewater, de lucht en atmosfeer, bossen, heiden,
stuifzanden, moerassen, kustgebieden, verveende gebieden, kwelders, dijken,
watergangen, weteringen, kanalen, sloten, vijvers, poelen, plassen en meren,
waaronder de Randmeren, de wasmeren van Hilversum en Laren, het
Naardermeer en alle wateren in het Gooi, hoe ook genaamd, houtsingels en 

-

houtwallen, lanen, zandwegen en alle landschapselementen die onderdeel zijn van -ons landschap - inclusief nachtduister en stilte en rust - dit alles vallende onder en 
-gedefinieerd in artikel 1 van het Europees Landschapsverdrag van Florence - 

-
wordenaangetastdoorinfrastructurelewerken,hoeookgenaamd,762|5-
bebouwing,parkeerplaatsenenwegenaanleg,tunnelsenviaducten.-
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4.

De preambule en de artikelen van The European Landscape Convention (het ELC) 
-van de Raad van Europa van twintig oktober tweeduizend, geratificeerd door

Nederland op negen junitweeduizend en vijf worden hierbij als volledig
overgenomen en ingelast beschouwd.
Bij het doel, geformuleerd in artikelen 1 en 2 van deze statuten gaat het s1 ern ds 

-natuur en het landschap en het milieu (waaronder de natuurterreinen en 

-

natuurgebieden van de landelijke overheid en van de provinciale overheden, en van -
gemeentelijke overheden en van Staatsbosbeheer, alsmede van het Goois
Natuurreservaat (GNR), en van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, 

-hoe verder ook genaamd- en van particuliere grondeigenaren) in het Gooi en 

-

omgeving ongeschonden te behouden en te versterken, en om het tegengaan van 
-voortgaande aantasting en/of afknabbeling en/of versnippering en/of vernietiging 

-van milieu, natuur en landschap. Het gaat om het bevorderen van een milieubeheer -
en een ruimtelijke ordening, die uitgaan van de noodzaak het abiotisch miligu 

-

(bodem, lucht, water, ruimte en stilte en donkerte), dat voorwaarde scheppend is-
voor het behoud en versterking van natuur en landschap, te beschermen; alleen zo -blijft de fysieke leefomgeving van flora en fauna, en daarmee ook het welzijn van de -
mensen in het Gooi gewaarborgd; het opkomen voor de bescherming van
aanwezige geologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden maakt
daar onlosmakelijk deel van uit en voorts al datgene, dat het karakter van deze
natuurgebieden bepaalt; en eveneens al hetgeen met een en ander rechtstreeks of -zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van -
het woord.
De stichting is onafhankelijk van overheden en politieke partijen en stromingen; en 

-beseft wordt door de stichting op grond van de biologische en aardkundige en
fysisch-chemische en gezondheidswetenschappen en het lnternationale en
nationale recht, alsmede vanuit de bekendheid van de oprichters van de stichting 

-metbestuurlijkemachtsverhoudingenenpolitiekebelangen,hoezeerhet-
bestuurlijke beleid van overheden en privaatrechtelijke rechtspersonen met
betrekking tot planologische besluiten wordt bepaald door belangen van bestuurlijk 

-prestige,waarbijgemanipuleerdwordtmethetonderliggendeecologische-
feitensubstraat, teneinde een gesteld doel te realiseren: het realiseren van beoogde -
infrastructurele projecten ten koste van milieu, natuur en landschap; daarbijyyelfl{ 

-te dikwijls door machthebbende overheden gesuggereerd, dat daarmee het belang 
-van milieu, natuur en landschap juist wordt gediend; tegenover deze

overheidsmanipulatie dient een nauwkeurig en wetenschappelijk doordacht
optreden van burgers en onderzoekers en hun organisaties, waaronder de
stichting, te worden gesteld.
De stichting handelt vanuit het besef dat wetenschappelijk verantwoorde, kritische 

-kennisverwerving en verslaglegging noodzakelijk is om een tegenwicht te bieden 

-aan waarnemingen en adviezen van ecologische adviesbureaus die als afdoend 

-beoordeeld worden door op deze kennisgebieden op zichzelf te dikwijls nauwelijks- -bekwame, of onwetende bestuurders. Om die reden werkt de stichting uitdrukkelijk 
-samen met andere burgerorganisaties en onderzoekers en instanties, die zich

bekwamen in wetenschappelijk verantwoorde studies, waaronder maar niet
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uitputtend, klimatologische, biologische, ecologische, fysisch-chemische
atmosferische depositie-gerelateerde en toxicologische onderzoeken van natuur, 

-landschap en milieu in de breedste zin van het woord, zowel lokaal, regionaal,
nationaal als internationaal; Het Gooi en omgeving is geen eiland en geen
reservaat; de stichting werkt vanuit een grondhouding van samenwerking, zondep 

-welke ieder streven, zoals door de stichting beoogd, niet kan worden vormgegeven, -
laat staan verwezenlijkt; intern gaat het de stichting om een voortgaande
persoonlijkeencollectievegroeienontwikkeling;destichtingstreeftnaar-
samenwerking met andere soortgelijk gerichte organisaties en tot uitwisseling van 

-kennis, ervaring en inzichten; de stichting en geen enkele maatschappelijke-
natuurorganisatie kan het alleen; de stichting streeft daarbij naar het opzetten mgf 

-anderen en andere, vaak al decennia lang bestaande instellingen en organisaties 

-naar het opzetten van een algemeen toegankelijke bibliotheek, fysiek en digitaal, te -meer nu in de afgelopen decennia aan de oprichters van de stichting is gebleken, 

-hoe talloze essentidle documenten en publicaties verloren zijn gegaan ook bij

overheden in het Gooi en bij burgerorganisaties vanuit kennelijk gebrek aan 

-

historisch en wetenschappelijk besef, dan wel vanwege minstens zo kwalijk ts 

-
noemen nonchalance en onachtzaamheid voor de belangen van nakomende 

-

generaties.
6. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door naar eigen inzicht 

-en op basis van de feitelijk ter beschikking staande, financiOle middelen en 

-

beschikbare organisatorische kracht en afhankelijk van de maatschappelijke
ontwikkelingen en, waar mogelijk in overleg met andere mensen van goede wil en 

-met verwante organisaties binnen en buiten het Gooi:
a.hetzelfdoenvanonderzoekinconcretezakenwaarmilieu,natuuren-

landschapvanhetGooiwordenbedreigddoornieuweinfrastructurg|g-
projecten van welke aard ook en door wie ook bedacht of gepropageerd; 

-

b. samenwerking en in daartoe ge6igende gevallen steun te verlenen aan, en
kennis uit te wisselen en te delen en samen te werken met organisaties en
instellingen met een venrrant doel en met mensen van goede wil en ftgn 

-

organisaties binnen en buiten het Gooi;
c. het informeren en mobiliseren van medeburgers en hun organisaties binnen en -

buiten het Gooi teneinde tegenwicht te bieden aan bestuurlijke plannen in ilgt 
-Gooi, die natuur, landschap en milieu in het Gooi van buitenaf of van binnenuit -bedreigen en schaden;

d. het uitgeven van geschriften, het opzetten van een website, het organiseren 

-van excursies, het houden van bijeenkomsten, het bezoeken van inform2tis 

-bijeenkomsten van derden, het uitbrengen van persberichten en het geven van -
interviews;

e.

f.

het voeren van publieke acties;
het zo nodig voeren van juridische procedures middels alle mogelijkheden die 

-de wetten en het recht bieden, waaronder procedures ingevolge de Wet
openbaarheid van bestuur en dergelijke, en procedures tegen de overheid ip 

-primo en in secundo op alle gerechtelijke niveaus.
7. De stichting beoogt het algemeen nut.



B. De stichting heeft geen winstoogmerk.
VERMOGEN
Artikel3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies en donaties;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten
BESTUUR
Artikel4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en wordt voor de

eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt - met inachtneming van -
het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen
vastgesteld

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie 

-) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en eenworden benoemd
penningmeester. ,

3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende -
bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin
voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolge(s).

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook 66n of meer leden ontbreken, 

-
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende 

-

bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, Zij 

-
hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 

-
functie gemaakte kosten.

6. Ten hoogste de helft van het aantal bestuursleden mag met een andere bestuurder -eenfamiliebandhebben.onderfamiliebandwordtverstaanbloed-of-
aanverwantschap tot en met de vierde graad en de hoedanigheid van echtgenoot, 

-geregistreerd partner of andere- levensgezel
BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN
Artikel5
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Gooise Meren.
2. leder kalenderkwartaalwordt tenminste 66n vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter 

-dit wenselijk acht of indien 66n van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en 
-onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter hgf 

-
verzoek richt. lndien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen zodanig gevolg 

-geeft dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, 
-is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met in acht neming 
-van de vereiste formaliteiten

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - 

-
door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der -
vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbpisysn. 

-

-4-
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De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de -te behandelen ondemrerpen.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of -vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de-
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de deel ds 

-statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen 

-niet in acht genomen.

7 - De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens
afiruezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Van het verhandelde in de vergaderingen worden de notulen gehouden deep ds 

-
secretaris of door 66n der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe
aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de 

-vergadering als voorzitter en als secretaris hebben gefungeerd.
Het bestuur kan in de vergadering alleen dan geldige besluiten nemen, indien dg 

-meerderheidzijnerinfunctiezijndeledenindevergaderingaanwezigof-
vertegenwoordigdis.Eenbestuurslidkanzichindevergaderingdooreen-
medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, tsp 

-beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht. fsn 

-

bestuurslid kan daarbij slechts voor 66n medebestuurslid als gevolmachtigde 

-
optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in -
de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten. \,tsn sgn 

-aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door -de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter 
-bij de notulen lnrsrdl gevoegd.

leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van 66n stem. Voor 2eysp fls7s 
-statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten

genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.
Alle stemmingen in de vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 

-schriftelijke stemming gewenst acht of 66n der stemgerechtigden dit voor de 

-

stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten 

-
briefjes
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
ln alle geschillen betreffende stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de 

-voorzitter
BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

-

verkrijging,vervreemdingofbezwaringvanregistergoederen'-
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor -
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander -
verbindt.

ArtikelT
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1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niets anders
voortvloeit.

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee gezamenlijk -
handelende bestuurslede

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
ArtikelS
1. Hetbestuurslidmaatschapeindigt:

a. door overlijden van een bestuurslid;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), evenals
d. bij ontslag op grond van artikel 298, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek of op 

-grond van het in lid 2 bepaalde.
2.Eenbestuurslidkanteallentijdewordenontslagendoorhetbestuur;het-

desbetreffende besluit behoeft eenstemmigheid van alle andere bestuursleden dan -
de betrokkene in een vergadering waarin hetzij alle bestuursleden, hetzij slls 

-
bestuursledenbehalvedebetrokkeneaanwezigofvertegenwoordigdzijn.-

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN
Artikel9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgeslotep. 

-Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en
lasten over het geeindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van -een rapport van een registeraccountant, accountant-administratieconsulent ef vsn 

-een kascommissie, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het
bestuur worden aangeboden,q,,vvvvvv,

3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
REGLEMENT
Artikel 10
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen 

-
worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in 

-
artikel 11 lid 1 van toepassing.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden -genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurslsdsn 

-aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature 

-
bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notaridle akte tot stand komen.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit -ishetbepaaldeinartikel11lid1vantoepagging.

2.

3.

4.



2.

3.

De stichting blijft na

vermogen nodig is.

ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar -
Voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd, treden {sp 

-

vereffening van l'ret vermogen van de ontbonden stichting de bestuursleden als
zodanig op. Op hen zijn de bepalingen betreffende de benoeming, de schorsing, 

-het ontslag en het toezicht op bestuursleden van toepassing.
Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een
eventueelbatigsaldo.Dezebestemmingmoetzoveelmogelijkin-
overeenstemming zijn met het doel van de stichting. Het batig saldo wordt [ssfsgd 

-ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige 

-
doelstelling.

4.

5. Na afloop van
stichting gedu

de vereffening moeten de boeken en bescheiden van de ontbonden 
-rende zeven jaren worden bewaard door de jongste vereffenaar

SLOTBEPALING
Artikel 13

ln alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -
Ten slotte verklaarde de comparante ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4, leden '1-
en 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
1. mevrouw Carla Bosmann, voornoemd, tot voorzitter;
2. de heer Mr. Drs. Pieter Barend Philippus Maria Bogaers, geboren te Laren op 

-
negentien augustus negentienhonderd 66nenvijftig, wonende aan de
Barbaragaarde 3, 1403 JK Bussum tot vice-voorzitter en tot secretaris;

3. de heer Norbertus Plechelmus Engelberts, geboren te Amsterdam op 66nentwintig 
-oktober negentienhonderd vijfenzestig, wonende aan de Randweg 197, 1403 XT 

-
Rr rccr rm tni nanninnmaaclar'

4. de heer Drs. Adrianus Franciscus Bijlard, geboren te Utrecht op achtentwintig juli-
negentienhonderd vijfenvijftig, wonende aan de Prunuslaan 24,3723W8 Bilthoven 

-tot algemeen bestuurslid;
5. mevrouw Drs. Charlotte Birgitta Gerarda Maria Bogaers, geboren te Haarlem op 

-
66nendertig augustus negentienhonderd vierenzestig, wonende aan de
Barbaragaarde 3, 1403 JK Bussum tot algemeen bestuurslid.

6. de heer Johannes Martinus Oude Essink, geboren te Losser op vier november
negentien honderd zevenenderti g, wonende aan Fontei n kruid 27, 291 4 BJ

Nieuwerkerk aan de lJssel tot algemeen bestuurslid.
Adres
Het adres van de stichting is Barbaragaarde 3, 1403 JK Bussum.
Bijlagen
Aan deze akte zijn geen stukken vastgemaakt.
SLOT
Deze akte is verleden te Bussum, gemeente Gooise Meren, op de datum in het hoofd 

-van deze akte vermeld.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit is door mij, notaris, aan 

-de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

-? -/
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De zakelijke inhoud van de akte is door mij aan de verschenen persoon opgegeven en 

-toegelicht, waarbij ik tevens heb gewezen op de gevolgen die voor de verschenen 

-

perSoonuitdeinhoudvandezeaktevoortvlogign.
De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud yan ds2s 

-aktetehebbenkennisgenomenenmetdeinhoudintestemmen'-
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst fl6ep ds 

-
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt handtekening)
U ITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

ffitt ffi.rridit",ift \axl VJ,(,'tt.l,1Y;,*w



Rr.; r<sBnEDrus
N{}TARI55ilN

net iets meer notaris

Brediusweg r6, r4or nc Bussum

r (o35) 6939ooo
r (o35) 6936o88

Postbus 7, 140o AA Bussum

i nfo@, nota risr b. n I

www.noiarisrb.n I



 
 

BIJLAGE 2, Volmacht bestuur SNLG aan mevrouw C. 
Bosmann(voorzitter en Mr. Drs. P.B.Ph.M. Bogaers (secretaris) tot 
indienen zienswijze inzake Ontwerpbestemmingspla Buurtschap 
Crailo ca. (ter inzage gelegd op 14 januari 2021, en tot 
vetegenwoordiging in deze procedure 

 

 
  



Volmacht van het bestuur van de stichting SNLG i.o. aan mevrouw

C. Bosmann (voorzitter) en aan Mr. Drs.P.B.Ph.M. Bogaers tot

indiening van een zienswijze namens de SNLG inzake het

ontwerpbestemmingsplan buurtschap Crailo ca van 14 januari2O2L

bii de gemeenteraad van elk van de gemeenten Gooise Meren,

Hilversum en Laren. Zij worden tevens gemachtigd om de stichting

te vertegenwoordigen in deze procedure, tezamen en/of ieder van

hen afzonderlijk, zulks met het recht van vervanging door een der

andere bestuursleden.

1. mevrouw Carla Bosmann, voorzitter, Cornelia de Langelaan 80, 1403 GJ

Bussum (Gooise Meren), donderdag 18 februari2021,,

2. de heer Mr. Drs. Píeter Barend Philippus Maria Bogaers, vice-voorzítter

en secretaris, Barbaragaarde 3, L4A3 JK Bussum (Gooise Meren),

donderdag 18 febru ari 202L, ha ndtekeni ng:

3. de heer Norbert Engelberts, penningmeester, RandwegL9T 1403

XT Bussum (Gooise Meren), donderdag 18 februari 202 tekening:

ing:

5

4

6

de heer Drs. Adrianus Franciscus Bijlard, algemeen bestuurslid,

Prunuslaa n 24, 372rWB Bilthoven donderdag 18 febru ari 202L,

handtekening: 'h9
mevrouw Drs. Charlotte Birgitta Gerarda Maria Bogaers, algemeen

bestuurslid, Barbaragaarde 3, 1403 JK Bussu

donderdag 18 febru ari 2A2L, handtekening:

de heer Johannes M. Oude Essink, algemeen

m(Gooise Meren

, Fonteinkruid 27

2914 BJ Nieuwer

handtekening:

IJssel, donderdag L8 februari 2021,



 
 

Bijlage 3, Ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo ca. ter 

inzage (projectbureau Crailo 14-01-2021  
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Het ontwerp bestemmingsplan ligt, samen met het milieueffectrapport (MER)'

ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontwerp

beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels omobiliteit en parkeren' en

'natuurinclusief bouwen en inrichten', van 15 januari tlm 25 februari a.s. ter

inzage.

Een bestemmingsplan is allereerst nodig om de ontwikkeling van buurtschap

Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken. Totaal bevat het plan 590

woningen en ca. 5 hectare bedrijvigheid.

Het ontwerp bestemmingsplan c.a. bevat naast de regels een

verbeeldingskaart en een uitgebreide toelichting op de regels. De regels geven

aan welke functies op welke plaats mogelijk zijn. Denk aan wonen, werken,

bedrijven, horeca, voorzieningen etc. De regels voorzien ook in zaken als de

maximaal toegestane bouwhoogte en woningaantallen"

Hoewel het om een integraal plan gaat voor het gehele buurtschap hebben de

drie gemeenten, voor zover het hun grondgebied betreft, hun eigen ontwerp

bestemmingsplan c.a. opgesteld en brengen dit nu in procedure.

Dit bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit

betekent dat de gemeente extra regels kan stellen die er voor zorgen dat het

bestemmingsplan dynamisch is, en voor de duur dat het bestemmingsplan

geldig is (20 jaafl voor een aantal specifieke onderdelen kan worden

aangepast. Voor buurtschap Crailo heeft de gemeente extra ambities gesteld

op het gebied van mobiliteit (auto te gast) en biodiversiteit (natuurinclusief

bouwen). Deze beleidsregels zijn apart toegevoegd en worden samen met het

bestem mingsplan vastgesteld.

Inzien

Van 15 januari t/m 25 februari a.s. ligt het ontwerpbestemmingsplan, met de

hierbij behorende stukken, ter inzage. Op deze wijze kunt u kennis nemen van

de plannen voor het buurtschap.

Het ínzien van de stukken is op twee manieren mogelijk.

Op papier

Op het gemeentehuis van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren
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kunt u de geprinte stukken inzien. Check bij de gemeente of het nodig is om

vooraf een afspraak te maken.

Digitaal

Daarnaast zijn de stukken ook digitaal in te zien. Hieronder treft u de linkjes

aan naar het ontwerp bestemmingsplan van elk van de drie gemeenten:

Gemeente Gooise Meren

httpq.#www. ruimteliikeplannen.nU-?pIanidfi=f.,ll-.IMRQ. 1 949" BPCh\ryCraiIq-

on01.

Gemeente Hilversum

httos :/iwww,rui m plannen. nl/?nlanidn =N L" I hl! R0.0402 .CI1 bpSSbuurtcrailo-

L
BNQ'I

Gemeente Laren

httns: i/www.rui iikenlan nen. n l/?planidn= N L. I tVï RO. l T.BPbuurtCrailo-

On*"i

Indienen ziensw ij zen / inspraalcreactie s

Binnen de periode van zes weken is er de mogelijkheid om zienswijzen in te
dienen met betrekking tot de ter inzage gelegde stukken. Zíe de informatie van
de gemeenten over de mogelijkheden hiertoe.

B e s I uitv or ming ge me enter ade n

Als de zienswijzen / inspraakreacties waar nodig zijn verwerkt worden het
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ter besluitvorming aan de drie
gemeenteraden voorgelegd.ZU nemen rond de zomer een gezamenlijk besluit
hierover.

De colleges besluiten in het voorjaar over de vaststelling van de hogere
grenswaarden en de beleidsregels.

Woningen

Een vraag die vaak aan ons wordt gesteld is wanneer de eerste woningen
verkocht gaan worden. Naar verurachting zal dat op z'n vroegst in 2022 zijn.

Eerst moet het bestemmingsplan gereed zijn en het terrein moet klaargemaakt
worden om te kunnen bouwen.

Initiatieven

Binnen het buurtschap is ook ruimte voor initiatÍeven. Dit kan zowel op het
gebied van wonen alsook bedrijvigheid zijn. ln het tweede kwartaal van 2A21

organiseren wij een bijeenkomst om nadere toelichting te geven op het
initiatievenbeleid voor buurtschap Crailo.
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Bijlage 4, Whatsapp van 26 januari 2021 in verband met 

afwezigheid van stukken Ontw. Best.plan Buurschap Crailo ca. op 

gemeentehuis van Gooise Meren 
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Carla

G&E van vandaag?
Krijg ik overmorgen
van de buurvrouw.
Vandaag op het
gemeentehuis
geweest.
Onverrichte rzake. . . ie m

and had het dossier
Crailoo meegenomen!!
hrloet het nu via de
website bestuderen.

16117

q"(

#sffr##sfuur#




