
 

 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland  

de heer A.Th.H. van Dijk, 

Postbus 123 

2000 MD Haarlem  

 

Haarlem, 7 september 2021 

Onderwerp: Ecologische verbindingszone bij terrein Hocras Bussum 

Geachte heer van Dijk,  

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-

Holland stellen wij namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland.  

Inleiding 

In juni heeft D66 Gooise Meren schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de ontwikkeling van het 

Hocras terrein aan de Franse Kampweg in Bussum. Dit terrein komt vrij voor ontwikkeling. Er is constructief overleg 

tussen de eigenaar en omwonenden. Het Hocras terrein ligt tussen verschillende aangrenzende natuurgebieden. De 

omgeving staat provinciaal bekend als een plek voor een ecologische verbindingszone om de Utrechtse heuvelrug te 

verbinden met het Gooi. De raad heeft nog geen echte kaders kunnen meegeven voor de ontwikkeling van het 

Hocras terrein, maar is wel geïnformeerd dat op deze locatie de mogelijkheden van woningbouw en de huisvesting 

van voortgezet onderwijs worden onderzocht/uitgewerkt. Het betreft ontwikkeling in een kwetsbaar gebied.  

 



De schriftelijke vragen van D66 Gooise Meren zijn door het college beantwoord en hier te vinden: 

https://bestuur.gooisemeren.nl/gemeenteraad/schriftelijke-vragen-artikel-33-rvo/schriftelijke-vragen-

beantwoord/schriftelijke-vraag-beantwoord/schriftelijke-vragen-d66-ontwikkeling-hocras/ 

De lokale fractie van D66 vindt dat naast de opgaven in woningbouw en onderwijshuisvesting, nadrukkelijk ook de 

opgave in versterking van biodiversiteit van belang is bij de ontwikkeling van het Hocras terrein. D66 Noord-Holland 

is het hiermee eens. Het college van Gooise Meren stelt in de beantwoording van vraag 1 en 2 dat er mogelijkheden 

zijn om de ecologische verbinding te versterken. Er is overleg met Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat 

(GNR). Het gaat niet alleen om een versterkte droge ecologische verbinding (faunapassage onder/over Franse 

Kampweg) maar ook om een versterkte natte verbinding over/langs het  ‘Luye Gat’ en een groene inrichting van het 

terrein met woningen en school. 

D66 Noord-Holland ziet het beschikbaar komen van dit bedrijfsterrein als een kans om de ecologische verbindingen 

in dit gebied te versterken. In de beantwoording van vraag 3 stelt het Gooise Meren college echter dat “de 

provinciale verordening geen ambitie heeft voor een natuurverbinding op deze plek”. Om die reden heeft de fractie 

van D66 Noord-Holland een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.  

De rapportage van Haver Droeze als bijgevoegd bij de antwoorden van het college van Gooise Meren beschrijft de 

ligging van het Hocras terrein: 

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/210603_Bijlage_bij_schr_vragen_D66_Hocras_-

_Memo_Natuuroverleg.pdf 

Dit rapport weerlegt de ontkenning van het college over de provinciale ambitie en stelt dat het Hocras terrein in de 

ecologische verbindingszones van het Gooi ligt: 

Het plangebied ligt op de overgang van hogere en drogere bossen- en heidegebieden naar lagere en nattere 

veenweidegebieden. Hoewel op basis van het Natuurbeheerplan het plangebied niet in een 

‘Natuurverbinding’ ligt is in het kader van het project ‘De Groene Schakel’ wel aangegeven dat het 

plangebied in een ‘ecologische verbindingszone’ ligt. Vanuit het project ‘De Groene Schakel’ is het dus wel 

wenselijk om verbindingen te maken tussen natuurgebieden. 

Het omliggende Natuur Netwerk Nederland geeft aanknopingspunten voor de natuurontwikkeling op het 

perceel. Zie hiervoor de beschrijving van de omliggende natuurgebieden. 

Het plangebied zelf heeft geen bijzondere natuurwaarden. 
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Vragen: 

1. De grootschalige ontwikkeling van voortgezet onderwijs en wonen op dit terrein vormen een mogelijke 

bedreiging voor het naastliggende stiltegebied Bantam en de biodiversiteit van het NNN. Op welke manier 

bewaakt de provincie de natuurwaarden hier? 

2. Is het college het met D66 eens dat vanuit het programma De Groene Schakel dit terrein in de ecologische 

verbindingszones ligt en dat bij nieuwe ontwikkeling inrichten voor optimale biodiversiteit hoge prioriteit 

zou moeten krijgen? Zo ja, welke actie kan de Provincie nemen om de gemeente hierin bij te sturen? Zo nee. 

Zo nee, bent u het met ons eens dat dit project een bedreiging kan vormen voor de kwaliteit van de 

bestaande ecologische verbindingen in dit gebied?  

3. Ziet het college mogelijkheden om als provincie aan te schuiven bij de planvorming voor dit terrein om 

natuurorganisaties te ondersteunen bij de prioritering van de biodiversiteit van het Gooi en voor die 

ontwikkeling gebruik te maken van subsidies (Europees, nationaal en/of provinciaal) om de biodiversiteit 

rond het Hocras te versterken nu de kans zich voordoet? 

 

Amélie Strens en Linde Gonggrijp, 

Statenleden voor D66 

 


