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O P E N  B R I E F "

aan de Commissaris des Konings in de provincie Noord Holland "

!!
Muiden, januari 2014"!
Betreft: Verzoek raadpleging inwoners i.v.m. de toekomst van de Muider gemeenschap"!!
Zeer Geachte heer Remkes,"!
" Onze Stichting werd in 1979 opgericht omdat een essentieel onderdeel van onze stad dreigde te 
verdwijnen, namelijk de Bruine vloot. Wij wisten dat toen met steun van velen te voorkomen en tot vandaag 
de dag sieren de historische schepen de haven en vormen de charters een belangrijk onderdeel van de 
plaatselijke economie. In de afgelopen jaren heeft onze Stichting regelmatig over locale aangelegenheden 
haar stem verheven in de Gemeenteraad, maar onze voornaamste activiteit was tot voor kort het organiseren 
van een maandelijks koffieconcert op de zondagmorgen in de Ridderzaal van het Muiderslot. Het laatste 
concert vond plaats op 20 mei 2012 in aanwezigheid van de ruim honderdjarige Jo van Rooij die in 1980 het 
initiatief hiertoe had genomen."!
" Hiermee zou de Stichting eigenlijk aan het einde van haar activiteiten zijn gekomen, ware het niet 
dat wij nog eenmaal onze stem willen verheffen tegen het gesjacher waarmee onze gemeente en haar 
inwoners vanaf het begin van deze eeuw te maken kreeg. Alsof hier geen mensen wonen, maar slechts dode 
zielen waarin gehandeld en waarmee geschoven kan worden als dat bepaalde partijen zo uitkomt. Het 
begon allemaal met de in 2002 opgestelde intentie-overeenkomst die Rijk, Provincie en onder zware druk 
onze Gemeente sloten met de opkoper van de KNSF-aandelen inhoudende sluiting, sanering en massale 
bebouwing van het terrein van de Kruitfabriek “de Krijgsman” sinds 1702 in onze gemeente gevestigd. Deze 
kwestie belast ons tot de dag van vandaag, terwijl er nog geen huis is gebouwd. Onze Raad heeft er nooit 
vat op kunnen krijgen en is aan druk van buiten en eigen onmacht bezweken. Na de in verband met de te 
verwachten herindeling uitgestelde verkiezingen van november 2010 slaagde de Raad er niet meer in op 
eigen kracht een college te formeren. Via uw ingrijpen kwam er een college met twee externe wethouders tot 
stand om o.a. deze kwestie aan te pakken. Echter van locale democratie was inmiddels nauwelijks meer 
sprake. In het op uw initiatief opgestelde rapport “Schoon Schip” uit 2012 valt te lezen op welke manier GS 
samen met KNSF Vastgoed bv. in de periode 2002 - 2010 College en Raad van Muiden om de tuin hebben 
geleid en geïntimideerd. Sinds 2006 stonden Raad en College buiten spel en moesten zich samen met 
bewoners verweren bij Rechtbank en Raad van State om onherstelbare ingrepen in onze omgeving te 
voorkomen. Dit vormde een zware belasting voor ons gemeentelijk apparaat en onze financiën. Uiteindelijk 
werd dit hoofdstuk afgesloten met de veroordeling van ex-gedeputeerde Hooijmaijers in december 2013. Dat 
onze argumenten hout sneden werd o.a. ook bevestigd in het rapport van de Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Ordening uit 2010 dat in 2012 met andere geheim gehouden stukken boven tafel is gekomen."!



" Vanaf 2005 kwam daar het door de Provincie gestarte herindelingsproces in de Gooi- en Vechtstreek 
bij. Een van de argumenten was dat het de gemeente Muiden aan bestuurskracht zou ontbreken. Dat onze 
gemeente eerder was opgezadeld met de eigenaar van de KNSF-aandelen die zijn bouwconcessie op 
eenderde van ons grondgebied met alle middelen te gelde probeerde te maken en daarmee de 
bestuurskracht ondermijnde en belastte werd niet vermeld. Het oorspronkelijke plan om Weesp, Muiden en 
Naarden bij Bussum te voegen stuitte op hooghartig verzet van de gemeente Bussum. Na een beschamend 
proces van onmachtig bestuur zowel van de kant van de betrokken gemeentes als ook van de provincie, 
sneuvelde het hele plan uiteindelijk in de Tweede Kamer. Sindsdien draaien onze bestuurders rond deze 
hete brij. Terwijl U en Gedeputeerden met stevige argumenten protesteerden bij de minister tegen de 
opgelegde fusie van Noord-Holland met Utrecht en Flevoland, adviseert u tegelijkertijd aan dezelfde 
Minister om op korte termijn de fusie van Muiden en Naarden met Bussum door te zetten. Enig alternatief 
wordt niet geboden, om nog maar te zwijgen over enige inspraak van de inwoners. En om het monopoly-
spel compleet te maken ontvangt Weesp als de gebeten hond die niemand wil, maar wel eigen initiatief 
toont in deze, de Bloemendalerpolder met eveneens een stevige bouwopdracht, een erfenis uit het 
ambitieuze pakket van ex-gedeputeerde Hooijmaijers."
 "

" Onze gemeente zal dus per 1 januari 2016 worden samengevoegd met de gemeente Naarden en 
Bussum. Dat betekent het einde van Muiden, sinds 953 onder deze naam bekend, sinds 1122 voorzien van 
stadsrechten en in 1812 door Napoleon samengevoegd met het dorp Muiderberg tot de huidige gemeente 
Muiden. Deze gang van zaken stemt ons droef en vervult ons gezien de manier waarop met diepe 
verontwaardiging. Enige raadpleging van de inwoners over het een en ander heeft nimmer plaats gevonden. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 bleek een meerderheid tegen de massale bebouwing van het 
kruitfabrieksterrein. Deze uitslag werd daarna via bestuurlijke druk van de Provincie en met juridische 
middelen van de grondeigenaar voortdurend gefrustreerd. Verder heeft de gemeente Bussum, zowel Raad 
als College, zich steeds zeer negatief over onze gemeente en haar bestuur uitgelaten. En nu zouden wij 
moeten vertrouwen op Raad en College van de gemeente Bussum na al onze inspanningen om onze stad te 
verdedigen tegen de juridische en financiële claims van KNSF-Vastgoed? Dat is moeilijk te accepteren en er 
valt ook weinig goeds van te verwachten."
 "

" Het huidige college dat op uw initiatief tot stand is gekomen, probeert op dit moment een nieuwe 
deal met KNSF Vastgoed er op korte termijn door te drukken tegelijk met de voorbereidingen voor de fusie.  
Op de agenda van de Tweede Kamer die een eerder voorstel afstemde, is nog geen nieuw voorstel tot fusie 
te vinden. Wij verzoeken u dringend te voorkomen dat in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen 
onomkeerbare besluiten worden genomen over onze toekomst en dat eerst de inwoners van onze gemeente 
de ruimte krijgen zich over beide kwesties uit te spreken. Te lang is er, vaak in het geheim, over ons en over 
onze directe omgeving vergaderd en besloten, om nog maar te zwijgen over de intimiderende drukmiddelen 
die daarbij zowel door het provinciaal bestuur als door de grondeigenaar zijn gebruikt."
 "

" Gun ons, hooggeachte heer Remkes, Commissaris des Konings in de vrijmoedige en zelfstandige 
provincie Noord-Holland, in iedere geval één keer de gelegenheid ons uit te spreken over onze toekomst. 
Wij zijn een zeer levendige gemeenschap met vaak tegengestelde meningen, maar een echt democratisch 
besluit zal worden geaccepteerd om daarmee de periode van geheimhouding, intimidatie en 
verdachtmakingen te kunnen afsluiten. In uw Nieuwjaarsspeech van 10 januari j.l. spreekt u over „het Feest 
van de Democratie” en zegt u een aantal behartenswaardige dingen over het functioneren van de 
democratie op lokaal niveau. Er zal in maart a.s. weinig animo zijn om naar de stembus te gaan als wij alleen 
nog maar mogen uitmaken welke raadsleden per 1 januari 2016 het licht gaan uitdoen in de tot dan 
zelfstandige gemeente Muiden om vervolgens op wachtgeld te worden gezet. Dat zou ook wel een erg 
schamel einde betekenen van een lange en eerbiedwaardige geschiedenis."
 "
" Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Stad Muiden,"!!
" Jacob Veenhuysen, voorzitter 
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