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Raadsmededeling 
  

Van  

Aan  

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer  

Vertrouwelijkheid:   

Portefeuillehouder:  

Onderwerp:   

Het college van burgemeester en wethouders  

De gemeenteraad  

19 juni 2019 

1487501 

Openbaar  

De heer G.J. Hendriks, wethouder  
Besluiten/ontwikkelingen rond Golfbaan Naarderbos, 

recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen  

  

  

1. Kennisnemen van  

 

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de actuele ontwikkelingen 

rond Golfbaan Naarderbos, recreatiegebied Naarderbos en Speelpark Oud Valkeveen.   

  

  

2. Inleiding  

 

Nedstede BV, Naarderbos Ontwikkeling B.V. en Speelpark Oud Valkeveen hebben diverse 

verzoeken/aanvragen ingediend bij ons college. Een deel betreft aanvragen voor een 

omgevingsvergunning, een ander deel ziet op openbaarmakingsverzoeken in het kader van 

de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Op een aantal verzoeken heeft het college 

inmiddels een besluit genomen, andere verzoeken liggen nog voor ter besluitvorming.  

Speelpark Oud Valkeveen heeft een aantal omgevingsvergunningen aangevraagd voor het 

plaatsen van toestellen in het speelpark. Deze aanvragen zijn ingediend voordat de 

gemeenteraad op 27 juni 2018 een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een nieuw 

bestemmingsplan Oud Valkeveen heeft genomen. Via deze raadsmededeling willen wij u op 

de hoogte stellen over de lopende ontwikkelingen in de diverse dossiers.  

  

3. Kernboodschap  

  

De Gemeente Gooise Meren hecht belang aan een goede verstandhouding met in de 

gemeente gevestigde ondernemers. Het college erkent het belang van de ondernemingen 
voor de gemeente en stelt zich dienstverlenend op. Gemaakte afspraken worden 

nagekomen.  

  

De gemeente toetst aanvragen van deze ondernemingen, net als iedere andere aanvraag, aan 
de toepasselijke wet- en regelgeving, aan bestaande plannen, het geldende beleid en aan 

raadsbesluiten. Daarbij vindt bij de beoordeling van ieder verzoek een zorgvuldige 
belangenafweging plaats. Zorgvuldigheid gaat in de ogen van het college voor snelheid.   

  

    



  Pagina 2 van 8  
  

  

  
Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl  

  

  
  

  

 

  

4. Besluiten/actuele ontwikkelingen rond Naarderbos en Oud Valkeveen   

 

4.1. Speelpark Oud Valkeveen  

  

1 Voortgang bestemmingsplantraject Oud Valkeveen; 

2 Van rechtswege verleende vergunning Gravity Coaster;  

3 Diverse verleende omgevingsvergunningen; 

4 Aanvraag legalisatie circustent 

5 WOZ-taxaties belastingjaar 2016, 2017 en 2018 Oud Valkeveen;  

6 Vergunning overloopparkeerterrein en verkeersbesluit 13 maart 2019; 

7 Het gebruik van het overloopparkeerterrein; 

8 Lopende wob-verzoeken; 

9 Lopende wob-beroepsprocedures. 

 

4.2. Golfbaan Naarderbos  

  

1 Aanvraag voor legalisatie paviljoen / keet op IJsselmeerweg 100; 

2 Invorderingsbeschikking NBO inzake verbeurde dwangsom en kosten van 

bestuursdwang 

3 Omgevingsvergunningsaanvraag dukdalf toren;  

4 Omgevingsvergunning tijdelijk paviljoen; 

5 Aanvraag drank- en horecavergunning en exploitatievergunning; 

6 Dagvaarding NBO inzake samenwerkingsovereenkomst (SOK) 

7 Onderhoud Naarderbos / strandje 

8 Lopende Wob-beroepsprocedures 

 

4.3. Overig 

 

1 Lopende overige wob-verzoeken 
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Ad 4.1  Besluiten/stand van zaken rond Speelpark Oud Valkeveen  

  

1.  Op 27 juni 2018 heeft uw raad een voorbereidingsbesluit genomen ten behoeve van 

een nieuw bestemmingsplan Oud Valkeveen. Op 23 januari 2019 heeft uw raad het 
projectplan, communicatie- en participatieplan en de Nota van Uitgangspunten 

vastgesteld. Het participatietraject heeft geleid tot een ontwerpbestemmingsplan, 
deze zal op 20 juni 2019 ter inzage worden gelegd voor een periode van zes weken. 

Het bestemmingsplan zal na de zomer ter vaststelling aan uw raad worden 

aangeboden. 

 

2. Op 5 februari 2019 heeft het college besloten het advies van de 

Bezwaarschriftencommissie inzake de van rechtswege verleende vergunning Gravity 

Coaster van Speelpark Oud Valkeveen over te nemen en heeft naar aanleiding 

daarvan de bezwaren ongegrond verklaard en het bestreden besluit van 1 juni 2018 

ongewijzigd in stand gelaten. Daarna is er door één van de bezwaarmakers een 
beroepschrift ingediend bij Rechtbank Midden-Nederland, deze is later echter weer 

ingetrokken. Aangezien er verder geen beroepsprocedures meer lopen, is de van 

rechtswege verleende vergunning onherroepelijk geworden.   
 

3. Naar aanleiding van het advies van de Bezwaarschriftencommissie zijn de volgende 

vergunningen bij de beslissing op bezwaar alsnog verleend: 

 Dukdalf Toren HZ_WABO-18-0803  

 Dukdalf Toren HZ_WABO-18-0933  

 Dukdalf Toren HZ_WABO-18-0934  

 Dukdalf Toren HZ_WABO-18-0935 

 Pony Trekking HZ_WABO-18-0278 

 Sidecar HZ_WABO-18-0351 

 Zierer Force 280 HZ_WABO-18-0435 

 Ferris Wheel HZ_WABO-18-18950   

 Sky Tower zonder machinekamer HZ_WABO-18-0953  

 

Tegen deze verleende vergunningen is geen beroep ingediend bij de Rechtbank 

Midden-Nederland. Aangezien er geen beroep is ingediend, zijn de verleende 

vergunningen onherroepelijk geworden.   

 

Daarnaast zijn bij de volgende attracties de beslissing op bezwaar aangehouden tot 

de aanvragen zijn aangevuld of gewijzigd: 

 Sky Tower HZ_WABO-18-0279 

 Zweefmolen HZ_WABO-18-0949 

 Mini draaimolen HZ_WABO-18-0948 

 

Op dit moment is van bovenstaande aanvragen de constructieve hoofdopzet 

ontvangen maar deze zijn nog niet goedgekeurd door onze constructeur.  

De aanvrager is daarom in de gelegenheid gesteld de constructieve hoofdopzet van 

de attracties aan te passen. Meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit zijn 

ingediend.  
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4.  Op 20 februari 2019 is aan Speelpark Oud Valkeveen een voornemen om door middel 

van een last onder dwangsom kenbaar gemaakt om handhavend op te treden tegen 

de aanwezigheid van een circustent op het speelpark zonder de daarvoor vereiste 

vergunning. Op 4 april 2019 is er alsnog een aanvraag ingediend voor de legalisatie 

van de circustent. Uiterlijk 11 juli 2019 moet er een besluit op de aanvraag zijn 

genomen. 

5.  In de raadsmededeling van 11 september 2018 hebben wij u bericht dat de WOZ-

taxaties belastingjaar 2016, 2017 en 2018 voor Speelpark Oud Valkeveen nog gedaan 

moeten worden. Deze taxaties zijn nodig voor het opleggen van de OZB voor deze 

belastingjaren. Daarna hebben wij u in de raadsmededeling van 5 maart 2019 bericht 

dat de tekeningen die nodig waren om de gebouwen te kunnen inventariseren waren 

aangeleverd door de parkmanager en dat voor de opbouw van de taxatie, welke 

helemaal opnieuw zal worden gedaan, er afgesproken is een benchmark onderzoek te 

doen bij andere gemeentes met vergelijkbare (speel)parken. Mede op basis van dit 

benchmark onderzoek zal bepaald worden welke gebouwen en attracties er wel en 

niet meegenomen dienen te worden in de taxatie. Zodra dit is vastgesteld en de 

opbouw (grond en opstallen) definitief is zal het speelpark getaxeerd worden.  

De tekeningen zijn ingemeten zodat de opbouw gezamenlijk vastgesteld kan gaan 

worden. Hiervoor heeft op 11 juni 2019 een overleg plaatsgevonden op het speelpark 

met de parkmanager en een taxateur van Nedstede. Tijdens dit overleg is gezamenlijk 

de opbouw vastgesteld. In de komende weken worden er afspraken bij verschillende 

gemeenten ingepland om het benchmarkonderzoek af te ronden waarna het 

speelpark getaxeerd kan gaan worden. 

 

6.  Op dinsdag 11 december 2018 hebben wij besloten de 

omgevingsvergunningsaanvraag voor het overloopparkeerterrein te verlenen.  
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de raadsmededeling: 

“Overloopparkeerterrein Oud Valkeveen plus parkeerverbod” d.d. 11 december 2018. 

Op dit moment zijn er twee bezwaarschriften (namens in totaal 35 bezwaarmakers) 
ingediend tegen het besluit van 11 december 2018. De hoorzitting van deze zaak 

heeft plaatsgevonden op 9 mei 2019. Het advies van de Bezwaarschriftcommissie is 
nog niet bekend.  

 

Daarnaast hebben wij u in de raadsmededeling van 5 maart 2019 bericht dat er twee 
bezwaarschriften waren ingediend tegen het verkeersbesluit van 17 december 2018. 

Mede op basis van de ingediende bezwaarschriften is geconcludeerd dat het 

verkeersbesluit van 17 december 2018 op enkele punten kon worden verbeterd.  
Er is op 13 maart 2019 een nieuw besluit genomen (waarmee tevens het besluit van 17 

december 2018 is ingetrokken). Naar aanleiding van het nieuwe besluit is één 
bezwaar ingetrokken, het andere bezwaarschrift is niet ingetrokken.  

De hoorzitting van deze zaak staat ingepland op 18 juli 2019. 

 

7. Er is afgesproken dat het speelpark vooraf meldt als zij gebruik zal maken van het 

overloopparkeerterrein. Hieraan wordt voldaan. Op dit moment is het 

overloopparkeerterrein tien keer in gebruik genomen.  
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8.  Op dit moment lopen de volgende wob-verzoeken:  

a. Wob-verzoek inzake (de voorbereiding van) het (voor)ontwerpbestemmingsplan 

Oud Valkeveen; 

b. Wob-verzoek inzake verkeersbesluit Valkeveenselaan (parkeerverbod); 

c. Wob-verzoek (van omwonenden)  inzake verleende of afgegeven milieu-, 

exploitatie- en drank en horecawetvergunningen / meldingen die betrekking hebben 

op het speelpark Oud Valkeveen; 

d. Wob-verzoek (van omwonenden) inzake verleende bouw- en gebruiksvergunningen 

die betrekking hebben op de gebouwen op het speelpark Oud Valkeveen. 

 

9.  Op dit moment lopen de volgende wob-beroepsprocedures: 

a. Wob-verzoek over de vermakelijkhedenretributie: Het verzoek is deels voor 

besluitvorming doorgezonden naar uw raad; Uw raad heeft daarop beslist. Er is 

bezwaar ingediend waarop uw raad op 3 april 2019 heeft beslist. Tegen de beslissing 

op bezwaar is op 14 mei 2019 een beroepschrift ingediend bij de Rechtbank Midden-

Nederland.  
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Ad 4.2 Besluiten/stand van zaken Golfbaan/recreatiepark 

Naarderbos   

 

1.  In de raadsmededeling van 16 oktober jl. hebben wij u bericht dat NBO een  

gebouw met de tekst “Naarderbos Golfacademy” bij de driving range van de golfbaan 

heeft geplaatst zonder dat daarvoor de vereiste omgevingsvergunning is verleend.  

Wij hebben de bestuurder van NBO hiervoor aangeschreven en gevraagd om een 

aanvraag om omgevingsvergunning in te dienen, om na te gaan of legalisatie tot de 
mogelijkheden behoort. Op 15 oktober 2018 is een aanvraag ingediend voor de 

legalisatie van het paviljoen/keet op het golfterrein. Op 7 november 2018 is er een 

verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren verstuurd. NBO had tot  
20 december 2018 de tijd om aanvullende gegevens aan te leveren. NBO heeft deze  

gegevens niet aangeleverd en daarom is de aanvraag op 21 december 2018 buiten 

behandeling gesteld. Aangezien de aanvraag buiten behandeling is gesteld,  hebben 
wij verzocht om het gebouw te verwijderen. NBO heeft uitstel gevraagd, wij zijn 

hiermee akkoord gegaan. Op 17 juni 2019 moest het gebouw verwijderd zijn.  

De toezichthouders zullen dit uiterlijk in week 26 controleren. 

 

2. Op 11 oktober 2018 hebben wij de door of namens NBO uitgevoerde werkzaamheden 

stilgelegd, die zonder de daarvoor noodzakelijke vergunning plaatsvonden op het 

terrein van Golfbaan Naarderbos aan de IJsselmeerweg in Naarden. De bouwstop is 

tot op heden van kracht. Aan de stillegging van de werkzaamheden verbonden wij 

een dwangsom. Omdat de bouwstop niet werd nageleefd, zagen wij ons genoodzaakt 

om op 17 oktober 2018 over te gaan tot afsluiting en verzegeling van de bouwplaats. 

Er is een dwangsom verbeurd en er zijn kosten gemaakt voor het afsluiten en 

verzegelen van de bouwplaats (vorm van bestuursdwang).Op 23 april 2019 hebben wij 

ons voornemen aan NBO kenbaar gemaakt om de door haar verbeurde dwangsom in 

te vorderen en om bij haar de kosten in rekening te brengen voor het afsluiten en 

verzegelen van de bouwplaats. In die brief hebben wij NBO de gelegenheid gegeven 

om haar zienswijze op ons voornemen kenbaar te maken. Van deze gelegenheid 
heeft zij geen gebruik gemaakt. Op 29 mei 2019 is er daarom een 

invorderingsbeschikking naar NBO gestuurd, om de verbeurde dwangsom en de 

kosten van bestuursdwang te verhalen. Er is op 4 juni 2019 tevens aan NBO verzocht 

om de fundering van het paviljoen waar de bouwstop is opgelegd te verwijderen voor 

1 juli 2019. 

 

 3. Op 7 februari 2019  heeft NBO een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een 

Dukdalf toren op kadastraal perceel A 2467 te Naarden. De beslistermijn voor deze 

aanvraag is op basis van de reguliere procedure 8 weken. Deze termijn hebben wij op 

3 april 2019 verlengd met maximaal zes weken. Nu blijkt dat de verlengde termijn niet 

voldoende is om een besluit te nemen, hebben wij de termijn op grond van artikel 

4:15 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht opgeschort tot en met 5 juli 2019. 

 
4. Op 19 november 2018 is door NBO een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een 

tijdelijk paviljoen op het terrein op het perceel IJsselmeerweg 100 te Naarden.  

Op 5 april 2019 is de vergunning van deze aanvraag verleend. Op dit moment zijn er 

twee bezwaarschrift (één namens drie partijen) tegen dit besluit ingediend.  
De hoorzitting van deze zaak is ingepland op 18 juli 2019.  
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5. Op 24 mei 2019 heeft  Multi Golf & Health BV (eigenaren van het multifunctionele 
gebouw) een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning voor het verhuren 

van zalen van het multifunctionele gebouw. De aanvraag is in behandeling.  

 

6. Op 14 maart 2019 heeft NBO de gemeente Gooise Meren gedagvaard.  NBO vordert 

dat bij recht zal worden verklaard dat NBO en haar deelgenoten Naarderbos 

Development I  (ND I) en Naarderbos Development II (ND II) partij zijn bij de SOK 
althans dat zij daaraan rechten kunnen ontlenen alsmede dat de SOK nog gelding 

heeft, zodat de Gemeente gehouden is de rechten en verplichtingen uit hoofde van 

de SOK ten behoeve van de gemeenschap te eerbiedigen. Voorts vordert NBO voor 

dat in het geval dat de Gemeente zal worden veroordeeld om alle uit hoofde van de 

SOK op haar rustende verplichtingen jegens NBO en haar deelgenoten ND I en ND II 

(de gemeenschap) na te komen, meer in het bijzonder — en in de eerste plaats — door 

binnen zeven dagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis uitvoering te 

geven aan het stuurgroepoverleg als bedoeld in artikel 5.2 van de SOK en daaraan 
met welwillendheid deel te nemen en in het kader van dat overleg al datgene te doen 

respectievelijk bij te dragen dat gelet op de inhoud en strekking van de SOK in 

redelijkheid van haar kan worden verlangd.  

 

De gemeente zal gemotiveerd verweer voeren door uiterlijk 3 juli 2019 een conclusie 

van antwoord bij de betreffende rechtbank in te dienen. 

 

SOK: de samenwerkingsovereenkomst voor de revitalisering en het beheer van het 
Naarderbos d.d. 25 juni 2001 tussen de Gemeente, Afvalzorg en Grontmij. 

 

 

7. Een deel van het Naarderbos werd voorheen onderhouden door NBO. 

NBO heeft vorig jaar aangegeven het onderhoud niet meer uit te willen voeren en had 
de onderhoudswerkzaamheden gestaakt. Tot op heden heeft NBO de 

onderhoudswerkzaamheden niet opgepakt. De gemeente heeft daarom (net als in 
2018), in het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid de nodige 

maatregelen genomen. De gemeente heeft de rekeningen van de gemaakte kosten 
van het onderhoud van 2017 en 2018 naar NBO gestuurd. De rekening van 2017 

betreft een herinnering. 

 

8. Op dit moment lopen de volgende wob-verzoeken:  

 Wob-verzoek met betrekking tot het op 3 april 2019 genomen 

voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Recreatiepark Naarderbos 

 

Ad 4.3 Overig 

 

1.  Op dit moment lopen de volgende overige wob-verzoeken: 

 Wob-verzoek m.b.t. de begroting van de gemeente, de begrotingswijzigingen en 

het 2e voortgangsverslag 2018. 
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Communicatie en participatie  

De betrokken ondernemingen worden bij elk besluit van de gemeente c.q. het college als 

eerste op de hoogte gebracht. De gemeenteraad wordt met enige regelmaat geïnformeerd 
over besluiten/actuele ontwikkelingen via raadsmededelingen. Deze zijn openbaar.  

Het college wijst de media op de openbare raadsmededeling.    

  

Met vriendelijke groet,  

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,  

         

   

D.J. van Huizen  drs. H.M.W. ter Heegde  

Gemeentesecretaris  Burgemeester  


