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aan: De gemeenteraad  
 van de gemeente Muiden,  
 In vergadering bijeen (Commissie. C) 

 
Muiden, 15 september 2005 

 
Het voorkeursalternatief 

 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
Vanavond spreekt u over het voorstel van het college om uw keuze voor het voorkeursalternatief in het 
kader van de MER te laten vallen op het resultaat van het ontwerpatelier. Ik verzoek u het volgende te 
overwegen: 
 
In de MER is totnogtoe – naast het Nul-alternatief en het Meest Milieuvriendelijk Alternatief – sprake van 
drie alternatieven: 

1. Alternatief ‘Open landschap’ 
2. Alternatief ‘Robuuste natuur’ 
3. Alternatief ‘Coulissenlandschap’ - een interpretatie van de consequenties van de Intentieverklaring. 

 
In feite is het alternatief van het Ontwerpatelier een op rationele wijze uitgewerkte versie van het alternatief 
Coulissenlandschap. Het ontwerpatelier komt zeer terecht tot de conclusie dat wanneer de bebouwing van 
het KNSF-terrein gerealiseerd wordt zoals haar opgedragen is, de leefbaarheid alleen gewaarborgd kan 
worden door een investering in de A1 van naar mijn schatting ongeveer 1.500 miljoen euro – aanzienlijk 
meer dan alleen een aquaduct.  
 
Ik laat nu even onbesproken of de rijksoverheid bereid zal zijn een dergelijk bedrag te investeren in de 
leefbaarheid van 1350 huizen die alleen in de fantasie  van plannenmakers bestaan, en waarvoor een 
waardevol natuurgebied opgeofferd zou moeten worden. Ik vraag mij wel af of uw college bereid zal zijn 
om aan de realisatie van de plannen mee te werken mocht de rijksoverheid besluiten om alleen de 
verkeerstechnisch noodzakelijke aanpassingen aan de A1 te doen. 
 
Belangrijker vind ik het u erop te wijzen dat de vergelijking tussen de alternatieven bijzonder oneerlijk dreigt 
te worden. De overige alternatieven gaan uit van een A1 die – grosso modo – blijft zoals hij nu is. Dat 
evenwicht kunt u herstellen door in ieder geval te eisen dat ook het alternatief Robuuste Natuur 
opgenomen wordt met een verlegde en verdiepte A1. Het PvdA plan – dat opgesteld werd met aanzienlijk 
minder middelen dan die van het ontwerpatelier - biedt daartoe een mogelijkheid. De provincie kan op 
grond van een daarmee uitgevoerde MER ook kiezen voor het aangepaste Robuuste Natuurplan.  
 
Uw raad heeft een Klankbordgroep doen samen stellen, met het doel u te adviseren over de invulling van 
het plangebied. De burgerleden uit de Klankbordgroep hebben onderzocht wat de bevolking wenst. De 
invulling van de PvdA komt – eufemistisch geformuleerd – meer overeen met de wens van een overgrote 
meerderheid van uw kiezers dan het alternatief van het ontwerpatelier. Ik ben lid van de Klankbordgroep en 
ik adviseer u dit ernstig te overwegen.  
 
 
Jan Bovenlander 


