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REACTIE VVD MUIDEN OP GERECHTELIJKE UITSPRAAK BODEMPROCEDURE KNSF 

 

De VVD Muiden heeft kennis genomen van het feit dat de rechter uitspraak heeft gedaan in de 
bodemprocedure die KNSF Vastgoed heeft aangespannen tegen de Gemeente Muiden. Naar het oordeel 
van de rechter heeft KNSF Vastgoed recht op een compensatie van geleden schade. KNSF Vastgoed 
heeft via de pers laten weten tientallen miljoenen te willen vorderen. 
 

Zodra de VVD het vonnis heeft ontvangen kan worden vastgesteld in welke mate en voor welk bedrag de 
gemeente aansprakelijk is.  
 

Ongeacht de details van het vonnis is het voor de VVD Muiden duidelijk dat een constructieve dialoog met 
KNSF Vastgoed meer dan ooit noodzakelijk is. Zowel pvda-vib als cda-d66 blijven vastzitten in een welles 
nietes spelletje. De VVD stelt  bekend te zijn met de opgelopen vertragingen maar gaat er vanuit dat de 
schade nog dient te worden vastgesteld.dan kan de schade dus ook nog beperkt worden. “Het zou toch 
mogelijk moeten zijn om met Gemeente, provincie en KNSF Vastgoed tot een win-win situatie te komen”, 
aldus de fractie. 
 
“Het financiële bloedbad dat PvdA en VIB hebben aangericht was zonder deze claim al ernstig genoeg, 
het is nu nog maar de vraag of de Gemeente Muiden überhaupt op eigen benen kan blijven staan” meent 
de Ben Hagens. “PvdA en VIB hebben huren altijd peperdure adviseurs in maar in dit geval hebben ze het 
advies van advocaten in de wind geslagen. Dat ze er niets mee hebben gedaan is op z’n zachts gezegd 
bedroevend”.  
 
De enige optie die we hebben is het aangaan van een dialoog met KNSF Vastgoed. Beide partijen 
hebben er niets aan om terug te kijken, de Gemeente Muiden moet hand in eigen boezem steken en iets 
doen met de uitspraken van de rechter” is de mening van de top van de VVD fractie. 
 

Als het gaat om de ontwikkeling van het KNSF terrein en de Bloemendalerpolder heeft de VVD Muiden 
zich verbaasd over de opstelling van PvdA en VIB in de afgelopen periode. “Het is al lange tijd duidelijk 
wat er wel kan en wat er niet kan” meent de VVD. “Rechtszaken kennen alleen maar verliezers. We 
moeten afspraken met elkaar maken en daarbij erkennen wat de rechten van de KNSF zijn. 
 

Oud VVD-wethouder Eric Mackay was nauw betrokken bij het terugdringen van het maximum te bouwen 
aantal woningen. “KNSF Vastgoed kon leven met een aantal van 1.350 woningen in plaats van 1.700 en 
meer zat er gewoon niet in”, aldus Mackay die een lange periode portefeuillehouder was namens de VVD. 
 
VVD Muiden wil dan ook zo snel mogelijk de banden met KNSF Vastgoed herstellen. Een nieuwe 
burgemeester is daarbij van harte welkom. “Het is een uitgelezen kans om de banden met KNSF 
Vastgoed te herstellen” aldus fractievoorzitter Vlaanderen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat het 
vertrek van Burgemeester Worm – de Moel (CDA) los staat van de situatie met KNSF Vastgoed. 
 
Een nieuwe start onder een verse –onbevooroordeelde burgemeester is zo n kans. “Daarnaast zijn er op 
24 November 2010 Gemeenteraadsverkiezingen. Afgaande op de feiten kan het niet anders dat er een 
andere wind gaat waaien in de Gemeente Muiden” aldus de fractie. 
 


