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Geachte Voorzitter% Burgemeester/portefeuillehouder en leden van commissie A%

Afgelopen periode zijn ook wij in Muiden hardhandig met het begrip veiligheid en de mo$
gelijke bedreiging daarvan geconfronteerd en moest u% burgemeester% als hoogste auto$
riteit binnen de gemeente op dat gebied uw verantwoordelijkheid nemen& Het ging hier 
gelukkig niet om de dreiging van een terroristische aanslag of om een grootschalige crisis% 
waarop wij volgens een recent rapport in Nederland nog steeds niet goed zouden zijn 
voorbereid% maar om een kwestie die ons allen al veel langer bezig houdt% namelijk ver$
leden en toekomst van het kruitfabriekterrein&

Vanaf het moment dat de eerste berichten over sluiting en herontwikkeling van de kruit$
fabriek naar buiten zijn gekomen is er geschermd met het begrip “veiligheid”&  Naar onze 
mening werd het echter te pas en te onpas% als het zo uitkwam% door belanghebbenden 
gehanteerd om op grond van niet te controleren vermoedens en met aanvechtbare con$
clusies de zaak onder druk te zetten&

Ik wil daar nu niet op ingaan% maar constateer met instemming dat het college nu zelf 
een onderzoek laat doen naar de ramp van '()* en naar de sporen die daarvan nog res$
ten in onze directe omgeving& Op die manier kan eindelijk een juist en objectief beeld ont$
staan van mogelijk nog aanwezige risico’s& In onze zienswijze mbt tot het “Ontwerp$Be$
sluit Kapvergunning” hebben wij daartoe suggesties gedaan& Ik zou er met name de Mui$
dertrekvaart nog aan toe willen voegen% als locatie die grondig onderzocht zou moeten 
worden&

Op grond van de informatie die begin november werd aangedragen kon u% burgemees$
ter% niet anders handelen dan dat u hebt gedaan% waarvoor onze waardering% maar dat% 
zoals eerder% discutabele gegevens suggestief werden gehanteerd om het gemeentebe$
stuur onder druk te zetten en bewust het risico is genomen om onrust en paniek te zaai$
en% heeft ons zeer verontrust& We hebben dat in een persbericht naar buiten gebracht en 
ook protest aangetekend bij de zendgemachtigde die zich hiertoe heeft laten gebruiken&

We zouden het zeer op prijs stellen als ook het gemeentebestuur duidelijk haar afkeuring 
zou uitspreken over de gevolgde methode% waardoor onze gemeente is geschaad en onze 
inwoners% mn& de sportbeoefenaren% zoals bleek% ten onrechte% in hun vrijheden zijn be$
knot& We mogen ons gelukkig prijzen over genoeg gezond verstand en ervaringskennis te 
beschikken om ons niet gek te laten maken&  Maar om in deze tijd de indruk te wekken 
dat Muiden op ontploffen staat door de mogelijke aanwezigheid van een groot aantal op 
scherp staande granaten% dat komt in de buurt van een dreiging met een terroristische 
aanslag& Wij vinden dat onacceptabel!

Tot slot deel ik u mee dat het Bestuur van de Stichting Stad Muiden als belanghebbende  
betrokken wil worden bij een mogelijk juridische procedure over deze kwestie en/of bij 
bezwaren die zullen worden voorgelegd aan de commissie van de bezwaarschriften nav&  
de weigering door het College van een kapvergunning aan KNSF Vastgoed BV&


