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Aan: Raadsleden van de gemeente Gooise Meren 

Betreft: standpunt OVGM pand De Vonk, Bussum 

         Bussum, 25 januari 2022 

Geachte raadsleden, 

De Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM) is van mening dat u als raad 

dient te kiezen voor een plan voor het Vonk gebouw vanuit een lange termijn visie, 

een visie langer dan 25 jaar en een visie met betrekking tot het hele gebied en niet 

alleen het gebouw. 

Wij geven u de volgende punten in overweging: 

- In alle visie documenten, onder andere die voor Mariënburg maar ook de 

eerste aanzetten tot plannen met betrekking tot de Veldweg, ligt duidelijk 

vast dat er niet gebouwd mag worden tot 30 meter vanuit het spoor.  

Geldt dit niet voor het Vonk gebouw? Deze staat binnen het gebied waar 

niet gebouwd mag worden, gezien de visiestukken voor de naastgelegen 

gebieden. Waarom het Vonkgebouw wel en de overige projecten niet? 

- Voor de naast gelegen gebieden, Mariënburg en de Veldweg, worden 

plannen ontwikkeld waarbij er een terechte grote nadruk op 

woning/appartementen bouw wordt en is gelegd. Mariënburg, met in de 

bestaande bouw en in nieuwbouw woningen/appartementen en de 

Veldweg meerlaagse bouw met appartementen, een en ander uiteraard 

gecombineerd met parkeren voor bewoners en bezoekers van het centrum 

van Bussum. In beide gevallen zal dit leiden tot een toename van het aantal 

verkeersbewegingen rondom de Veldweg en Kloosterstraat. De aan- en 

afvoer van verkeer door genoemde straten wordt nu regelmatig als 

problematisch en onveilig ervaren. Met een toename van verkeersstromen zal 

dit verergeren. Het Vonk gebouw maakt dat aanpassing van wegen niet 

goed mogelijk is om dit te verbeteren. M.a.w. het Vonk gebouw staat in de 

weg. 

- Voor een college welke duurzaamheid in zijn coalitieakkoord hoog in het 

vaandel heeft staan vinden wij dit plan op zijn minst verbazingwekkend. Een 

ondernemer om en nabij € 3.000.000,-  laten investeren in een pand voor 

ongeveer 25 jaar is alles behalve duurzaam te noemen. Wij willen het eerder 

gegarandeerde kapitaalvernietiging noemen. 

- Aangezien de gemeente het pand in eigendom wil behouden om het 

mogelijk met een jaar of 25 te kunnen slopen maakt dat iedere argumentatie 

op dit moment om het pand te behouden vanwege de karakteristieke en 

beeldbepalende waarden, tot een drogreden. Is het over 25 jaar dan niet 

meer beeldbepalend dan wel karakteristiek? 
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- Zou voor behoud van het Vonk gebouw gekozen worden, dan betekent dat 

een lange weg van (Europese) aanbesteding, gunning, bestemmingsplan 

wijzigingen en vergunningen aanvraag. Zoals bekent zijn dit langdurige 

processen, om over de (extra) kosten voor de gemeente die dit met zich 

meebrengt nog maar te zwijgen.  De ervaring leert dat dergelijke processen 3 

tot 4 jaar in beslag nemen. 3 tot 4 jaar waarbij het Vonk gebouw als een 

steeds lelijker wordende puist op de kop van de Nassaulaan blijft staan.   

- Wij zijn van mening dat het principe “een ondernemer het financiële 

probleem van een gemeente laten oplossen”, zeker in deze tijd, niet kan. Er 

een sausje overheen te gooien van een mooi privaat-publieke samenwerking 

poetst wat ons betreft het feit wat er werkelijk gebeurd niet weg: de 

gemeente vraagt een ondernemer haar financiële probleem op te lossen 

maar behoudt zelf alle rechten. 

- In 2020 startte u een onderzoek naar de mogelijkheden tot behoud van het 

Vonk gebouw. Uit dit onderzoek blijkt dat behoud en renovatie, in welke 

variant dan ook, geen van allen rendabel is. In meer of mindere mate zijn alle 

12 onderzochte varianten als verliesgevend berekend. Daarbij hebben wij 

vernomen dat de in het minst verliesgevende model (variant a) genoemde 

woonfunctie op de verdiepingen om bouwtechnische redenen niet mogelijk 

is. De rendabiliteit van dit model is daarmee nog discutabeler dan dat hij al is. 

Zoals gezegd staat de OVGM een lange termijn visie (langer dan 25 jaar) en een 

visie voor het hele centrum gebied Bussum voor. Het Vonk gebouw voor 25 jaar 

behouden staat alle langere termijnvisies in de weg naar de mening van de 

ondernemersvereniging.  

Door het Vonk gebouw te slopen ontstaan er echte en lange termijn oplossingen 

voor reeds langer bestaande en te verwachte problemen: voor de toenemende 

verkeerstromen van en naar de Veldweg, Marienburg en de Kloosterweg, het 

schept enorme mogelijkheden voor de (voetgangers) bereikbaarheid van de 

Spiegelstraat (tunnel) en het schept mogelijkheden tot broodnodige vergroening. 

Het Vonk gebouw slopen schept mogelijkheden voor het hele centrum over een 

periode (veel) langer dan 25 jaar – ongeacht wat er met het spoor gaat gebeuren. 

Het Vonk gebouw slopen schept mogelijkheden om dit deel van het centrum 

planologisch mooier, veiliger en groener te ontwikkelen. Deze mogelijkheden wegen 

volgens de ondernemersvereniging vele malen zwaarder dan de mogelijkheid die 

het voorstel (behoud) één ondernemer biedt. 

Hopende dat u ons standpunt mee neemt en weegt in uw meningsvorming, 

Met vriendelijke groet, 

Brigitta M.C.Boonacker 

Voorzitter 


