
 

 1

 
 

P E R S B E R I C H T 
 

Voetbalvelden in Muiden weer open; gemeente weigert de 
door de KNSF aangevraagde kapvergunning 
 
Vorige week sloot de burgemeester de voetbalvelden. Aanleiding was het eerste resultaat 
van het onderzoek van AVG naar mogelijk aanwezige explosieven. De gemeente vond dat 
onnodige risico’s moesten worden voorkomen. 
Zoals aangekondigd, hebben wij zelf een deskundig onderzoeksbureau ingeschakeld.  
Dit bureau beoordeelt de veiligheidsrisico’s in verband met het mogelijk aanwezig zijn van 
explosieven op de voetbalvelden als nihil. Zij adviseert de gemeente om het sportterrein 
weer voor het publiek te openen. Ons college heeft conform dit advies besloten. 
 
Wel heeft deze gemeente besloten nog een eigen (voor-)onderzoek uit te voeren naar de 
effecten van de explosie van 1947. Niet omdat er grote risico’s zijn, maar om voor eens en 
altijd duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van deze gebeurtenis. 
  
Om explosieven te kunnen opsporen heeft KNSF op 1 augustus een kapvergunning 
aangevraagd voor het vellen van houtopstand op het voormalige fabrieksterrein. Nadat het 
ontwerpbesluit ter inzage heeft gelegen en er zienswijzen zijn binnengekomen, hebben er 
nadere gesprekken plaatsgevonden met verschillende instanties. Bovendien hebben wij nog 
door een deskundige advies laten uitbrengen.  
 
Ons college is, alle belangen en ingewonnen adviezen meewegend, tot het oordeel gekomen 
dat de kapvergunning in dit stadium moet worden geweigerd.  
 
Het is naar ons oordeel niet aannemelijk dat voor het onderzoek naar explosieven 
grootschalig moet worden gekapt. Nadere adviezen hebben uitgewezen dat niet het gehele 
terrein behoeft te worden gescand. Bovendien kan op een verantwoorde wijze worden 
gescand door het in heel beperkte mate dunnen van het bos. Dit om de te onderzoeken 
gedeelten beloopbaar te maken. 
 
Ons college vindt het onwenselijk dat er een onomkeerbare situatie ontstaat en de waarden 
van de houtopstand worden aangetast, nu vastgesteld is dat er ook op een andere en 
verantwoorde wijze kan worden gezocht naar mogelijke explosieven. Mede daarom is de 
kapvergunning geweigerd. 
 
Voor de volledige motivatie verwijzen wij naar het genomen besluit dat vanaf 25 november 
a.s. ter inzage zal liggen op het gemeentehuis te Muiden.  
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Burgemeester en wethouders van Muiden 


