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Kennisgeving Referendum     Muiden 26-09-2005 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
Met het oog op de behandeling van het Visiedocument Ontwerpatelier 
Bloemendalerpolder/KNSF-terrein in de vergadering van uw raad op 29 september 
aanstaande, geeft de Stichting Behoud Vesting Muiden hierbij kennis van het initiatief tot het 
houden van een referendum over het voorgenomen besluit over genoemd Visiedocument. 
 
In het voorstel van 2 september 2005, registratienummer 2005-sk, wordt aangegeven dat het 
besluit onder meer zal inhouden: 
 

- instemming met het Visiedocument als (ruimtelijke) basis voor het komende 
planvormingproces, en het inbrengen van het Visiedocument in de m.e.r. procedure als 
enige voorkeursvariant, zonder de breed gesteunde ( onder meer PvdA, VIB, LTO en 
alle milieu- en natuurorganisaties) en gezamenlijk ontwikkelde Visie van de 
Vechtplassen commissie als alternatief mee te nemen. 

- Vaststellen van de 10 punten zoals geformuleerd in punt 4.1 van het raadsvoorstel als 
essentiële uitgangspunten voor de neergezette ambitie en het hanteren van de plankaart 
als illustratie van deze uitgangspunten. 

 
De focus van het referenduminitiatief ligt uiteraard op de schets voor de bestemming van het 
KNSF terrein en dienovereenkomstige streek- en bestemmingsplanuitwerking 
De Stichting Behoud Vesting Muiden voelt zich in dit initiatief gesteund door een aanzienlijk 
deel – zo niet de meerderheid – van de bevolking van Muiden. 

 
Het voorgenomen besluit zal blijkens de toelichting een richtinggevend karakter hebben en 
daardoor bepalend zijn voor de verdere koers van de beoogde besluitvorming. 
Het is daarom reeds in dit stadium van groot belang dat de bevolking van Muiden zich kan 
uitspreken over de bepaling van deze koers. 

 
Dit initiatief gaat vergezeld van de handtekeningenlijst, ingevolge art 5 lid 2 van de 
referendumverordening van de Gemeente Muiden. 
 
Met de meeste hoogachting, 
namens de Stichting Behoud Vesting Muiden 
 
 
 
L Streefkerk-Laros 


