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Muiden, 8 februari 2006 
 
Aan de gemeenteraad. 
 
 
Voorstel 
Onze voorlopige reactie betrekken bij uw standpuntbepaling over het Milieu-Effect-rapport (MER) / 
Strategische Mitieubeoordeling (SMB) voor de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein. 
 
Inleiding 
Op dit moment nadert het milieueffectrapport (MER) / strategische milieubeoordeling (SMB) voor de 
Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein zijn voltooiing. Gedeputeerde staten (GS) hebben uw raad 
een brief geschreven waarin zij hun eerste bevindingen en voorlopige conclusies over de concept 
MER/SMB (verder aangeduid als het MER) aan uw raad voorleggen. 
Alvorens het MER wordt afgerond en voorjaar 2006 wettelijk ter visie wordt gelegd (samen met de 
ontwerp-streekplanuitwerking) wordt uw raad in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het 
concept-rapport en uw opvattingen aan GS kenbaar te maken 
 
Voorlopige reactie van ons college. 
Vanwege het korte tijdstip, dat ook ons college is gegund, zijn wij niet in staat geweest het MER tot in 
detail te beoordelen. Wij geven u onderstaand dan ook onze voorlopige reactie. 
 
Wij zijn van mening dat het MER veel tekortkomingen kent en niet evenwichtig is in haar weging 
tussen de alternatieven. Voor een nadere onderbouwing verwijzen wij u naar de bijlage bij dit 
voorstel “Voorlopige reactie op het eindrapport MER/SMB Bloemendalerpolder KNSF door college 
van de gemeente Muiden”. 
 
Op basis van onze bevindingen zijn wij van mening dat de voorlopige conclusies van GS omtrent het 
MER niet overgenomen kunnen worden. 
Nadere studie zal nodig zijn om tot een degelijker weging van milieubelangen te komen. Dit gaat met 
name om de punten jachthavenlocatie en verdeling van het aantal woningen binnen het totale 
plangebied. Voor de jachthaven kan dat gebeuren bij de later te doorlopen aparte MER voor de 
jachthaven. 
 
Voor wat betreft de woningbouw is het uiteraard het belang van de Provincie dat zij haar taakstelling 
van 4.500 woningen in het gebied veilig stelt en mogelijk maakt. Het is daarentegen het belang van 
met name de gemeenten om tot nadere invulling en uitwerking van die taakstelling te komen. 



Wij zijn van mening dat de mogelijkheid voor verdeling van het aantal woningen over de 
meest gunstige locaties in het plangebied zo lang mogelijk moet worden open gehouden. De 
Streekplanuitwerking dient hiertoe voldoende mogelijkheden en flexibiliteit in te bouwen. 
Na het verrichten van nadere studies en na het verkennen van mogelijkheden om budget-
neutraal delen van het bouwprogramma binnen het plangebied uit te ruilen zal dan tot een 
optimaal integraal plan kunnen worden gekomen. Dit heeft tot doel om zowel op het KNSF-
terrein als in het gebied ten zuiden van de Al tot een inrichting van het landschap te komen 
waarbij niet alleen woonmilieu kwaliteiten maar ook landschappelijke kwaliteiten worden 
geoptimaliseerd. 
De voorlopige conclusies van GS maken die route onmogelijk. 
 
 
Burgemeester en wethouders 
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Bij lagen 
• Brief gedeputeerde staten 
• Samenvatting van het MER 
• “Voorlopige reactie op het eindrapport MER/SMB Bloemendalerpolder KNSF door 

college van de gemeente Muiden” 
 
 
 
 
 


