Inspreken klein crailo bij de Raadscommissievergadering Laren (BEL-Combinatie)
22 juni 2021, Zuidersingel 5 in Eemnes

Geachte leden van de commissie en overige aanwezigen,
Dank voor de mogelijkheid om hier vanavond te mogen inspreken.
Ik spreek vanavond namens het burgerinitiatief klein crailo.
Dé vereniging van bewoners uit Gooise Meren, Hilversum en Laren die compact, duurzaam
en gemeenschappelijk willen wonen dichtbij de natuur. Wij pleiten voor concrete locaties
binnen Crailo waar bewoners zelf hun wijken en woningen in gezamenlijk verband kunnen
creëren en bouwen.
Wij maken sinds 2019 plannen om onze woondromen uit te laten komen en om in de nabije
toekomst bewoners van Buurtschap Crailo te worden.
Onze achterban telt inmiddels meer dan 150 geïnteresseerden, waarvan 81 mensen onze
petitie voor CPO-initiatieven op Crailo hebben ondertekend en 70 geïnteresseerden
daadwerkelijk hun woonwensen en belangstelling voor ons initiatief via een enquête hebben
gedeeld. Duidelijk is dat een groeiend aantal mensen in de regio gezamenlijk, betaalbare en
duurzame woningen wil ontwikkelen.
Ik wil met u langs 3 punten vanavond:

1. Beoordeling initiatieven
Ruim een jaar geleden hebben wij als klein crailo ingesproken bij de politieke avonden van
de drie gemeenten over de noodzaak van meer betrokkenheid van bewoners bij het vormen
en het uitvoeren van de plannen voor Buurtschap Crailo. Mede hierdoor werd in maart 2020
een motie aangenomen om een initiatievenprocedure voor Buurtschap Crailo te
ontwikkelen.
In april 2021 werd tijdens een webinar over het ontwerp bestemmingsplan Crailo een eerste
indruk gegeven van de voorwaarden voor initiatieven en werden hiervoor 3 locaties
aangewezen.
Het bleek dat deze ‘mededeling’ tijdens het webinar het officiële antwoord was op de motie
en dat deze door de colleges van burgemeester en wethouders hiermee was afgedaan.
Als een presentatie via een webinar als een initiatievenprocedure beschouwd kan worden,
dan missen wij toch een ‘officiële’ procedure. Er is niet vastgesteld hoe de behandeling, de
beoordeling van de initiatieven verloopt, hoe mogelijke bezwaren behandeld gaan worden
en hoe de definitieve besluitvorming en toezegging plaatsvindt. Het verbaasde ons dan ook
dat het belangrijkste onderdeel van de procedure, namelijk de besluitvorming, niet in de
procedure was opgenomen. Kortom, wie neemt de beslissingen en hoe worden deze
genomen?
Op 23 mei 2021 hebben wij aan de raden een brief gestuurd met een vraag over de
besluitvorming. Als antwoord op onze vraag werd door de gemeenten gesteld dat de
besluitvorming voor initiatieven op basis van artikel 8 van de Samenwerkingsovereenkomst
Gebiedsontwikkeling Crailo overgedragen is aan de GEM BV, en dat dit dus niet gebeurt door
de gemeenten zelf.

Met de wetenschap dat op basis van de woonvisies en huisvestingsverordeningen van de
gemeenten, de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het bepalen van wie in de
gemeenten komen wonen en het feit dat die bevoegdheid naar ons idee niet in deze
Samenwerkingsovereenkomst wordt overgedragen, vragen wij ons af of de besluitvorming
over initiatieven toch niet bij de gemeenten thuishoort om er verzekerd van te zijn dat de
uitgangspunten van de woonvisies en huisvestingsverordeningen volledig bij de
besluitvorming worden betrokken.

2. Prijssegmenten
Er is een urgente behoefte aan compacte, duurzame en betaalbare woningen. In de door ons
ingediende zienswijze van 24 februari 2021 aan het bestuur van Laren, vroegen wij om een
eerlijke verdeling van de drie woonsegmenten (goedkoop, middelduur en duur) per
deelgebied. Naast het dure en middensegment moeten de locaties voor initiatieven ook
ruimte bieden voor het sociale segment (koop en/of huur). We weten nu dat de locaties
voor initiatieven niet bestemd zijn voor het sociale segment. Volgens de informatie uit het
webinar komen er alleen middensegment woningen op de locatie voor initiatieven ‘Op Zuid’
in Laren. Voor zover wij weten is überhaupt het sociale segment niet voorzien in op Zuid. Dit
betreuren wij.
Zonder het borgen van het sociale segment binnen de locaties voor initiatieven zul je aan de
geest van de motie die een jaar geleden is aangenomen voorbijgaan: het daadwerkelijk
invulling geven aan de realisatie van duurzame burgerinitiatieven op Crailo, zoals initiatieven
voor moderne woonvormen, levensbestendige woningen en het samenwonen met
verschillende generaties in een betaalbare vorm. Klein crailo vraagt de raden hier
nadrukkelijk opnieuw aandacht voor.

3. Aantal woningen per m2
Ook andere initiatieven hebben zich aangemeld, of gaan zich aanmelden, bij GEM Crailo.
Is er rekening gehouden met het aantal initiatieven/geïnteresseerden dat zich heeft
aangemeld, of nog gaat aanmelden, en het aantal woningen dat beschikbaar komt binnen de
locaties die voorgesteld zijn voor initiatieven?
Met andere woorden: kunnen er meer woningen gecreëerd worden binnen de 3
voorgestelde locaties of kunnen er, naast de huidige 3, meer locaties aangewezen worden
waar gezamenlijke wooninitiatieven plaats kunnen vinden wanneer deze zich aandienen?
Er kunnen meer compacte duurzame woningen gecreëerd worden op hetzelfde oppervlak
dan nu in het concept bestemmingsplan is voorgesteld zonder verlies in de grondexploitatie
voor de gemeenten.
Er is zoals gezegd een grote behoefte om compact, duurzaam en betaalbaar te kunnen
wonen. Mensen die op deze manier willen wonen streven een kleine footprint na op
letterlijk een kleiner oppervlak. Het nu aangegeven aantal woningen binnen de toegewezen
locaties voor initiatieven biedt geen ruimte voor deze vorm van wonen.

Tot slot
Wij hopen dat jullie rekening zullen houden met deze 3 punten bij de besluitvorming over
het bestemmingsplan voor Crailo. Want klein crailo, samen met andere initiatieven, kan een
bron van inspiratie zijn bij het verder uitvoeren van de plannen op Crailo.

Dank voor jullie aandacht.
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