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Brutaal 

 
Geachte leden van de Raadscommissie, 
 
Ik vind het onvoorstelbaar dat het college het memo groenstructuur KNSF-terrein aan de 
raadscommissie wil voorleggen. 
De wethouder heeft met KNSF onderhandeld, de beslissing van de rechter maakte het mogelijk 
een robuuste boskern van 16,5 hectare te behouden. En dat hoort het maximum te zijn wat 
KNSF bij Muiden kan halen. Want dat vonnis was ook nog onnodig streng voor Muiden.  
Al het andere dient onbespreekbaar te zijn.  
Dat het college nu – tussen de regels door - pleit voor een groenstructuur waarbij onvermijdelijk 
het hele Kruitbos tegen de grond gaat, is verbijsterend. Ik vind dit schaamteloos. 
 
Tevens wil ik, geachte leden van de raadscommissie, mijn bewondering uitspreken voor de 
razend intelligente, charismatische en charmante meneer Visser. Die slaagt er toch weer mooi in 
om, ondanks zijn zwakke onderhandelingspositie, de wethouder als zijn boodschapper in te 
schakelen.  
 
Dr. Rolf Visser beschrijft zichzelf als een overnemer, die in de ontwikkeling van de economie een 
even belangrijke rol speelt als parasieten in de ontwikkeling van de natuur. Daarnaast is zijn 
credo “De één zijn verlies is de ander z’n winst”. Dat had genoeg moeten zijn om u te 
waarschuwen, maar nee, uw vertrouwen in de heren Visser, Hooijmaijers en Mackay bleek zo 
grenzeloos dat een raadsmeerderheid kritiekloos aannam dat er werkelijk 1475 woningen en 
kantoren nodig waren om uit de kosten te komen. 
“Ik nam alle risico’s” riposteert meneer Visser. Onzin, zeg ik, deze risico’s werden vooraf 
onderzocht, en waren nihil. Leest u de - nu openbare - “Open Begroting” er maar eens op na, en 
vooral alle rapporten daarover. Maar het merendeel van de raad sliep.  
Dit doet mij denken aan de RSV-affaire waar zaken gedaan werden met de firma MM-WOPS, dat 
stond voor “Making Money While Other People Sleep”. 
 
Om u te wekken wil ik u eraan herinneren dat de claim van 376 miljoen euro, waar u zo bang 
voor bent, grotendeels gebaseerd is op het mislukken van een deal met het roversnest 
Bouwfonds. Daar werd tien jaar geleden over onderhandeld. U mag het wellicht dom vinden van 
de intelligente meneer Visser om daar zelf mee naar buiten te komen, maar dan moet u zich 
bedenken dat de intelligentie van meneer Visser alleen overtroffen wordt door zijn arrogantie en 
brutaliteit. Meneer Visser is slim genoeg om geleerd te hebben dat brutaliteit bij meerdere leden 
van het college en de raad zijn vruchten afwerpt. “Je moet maar durven” was het credo van zijn 
advocaat Gompen. 
 
De advocaat van de gemeente, Boekel De Nerée, beveelt aan de overkomst met KNSF open te 
breken en de gedane processen te herzien op basis van een dwaling. Hoe de vork precies in de 
steel zit weet u beter dan ik.  
 
Doorslaggevend voor u moet zijn dat meneer Visser naar aanleiding van de publicatie van het 
AKRO-rapport hetzelfde laat weten. In een brief aan Ton Hooijmaijers schreef de advocaat van 
KNSF:  “Openbaarmaking zou kunnen leiden tot politieke ontwikkelingen en wellicht daardoor tot 
het alsnog opzeggen door Provincie en gemeente van hun contracten met de KNSF”. 
 
Leden van de raadscommissie: Kies voor een ontwikkeling die Muiers wensen. Zij zullen over 
een jaar, als er weer verkiezingen zijn, met u afrekenen. 
 
 
Jan Bovenlander 


