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Muiden, 9 maart 2015

Betre!: Vragen mbt verkoop perceel grond in Muiden

Geacht Bestuur,

Het zal u bekend zijn dat er in de gemeente Muiden nogal wat te doen is rond mogelijke fusie-
plannen en de herontwikkeling van het oude terrein van de kruitfabriek. Het lukt onze Raad al 
langer niet meer daar enig vat op te krijgen en op te komen voor de belangen van de inwoners. 
Over de oorzaken daarvan zullen wij ons niet uit laten. In officiële stukken heet dat gebrek aan 
bestuurskracht. Het Waterschap hee! direct te maken met beheer en onderhoud van de dijken 
langs het IJsselmeer en met de gronden daarachter. De kruitfabriek huurde indertijd de grond 
achter de oude zeedijk en stelde deze ter beschikking van haar werknemers om er te tuinen. Toen 
de kruitfabriek werd gesloten in 2004 leek het voor de hand te liggen dat het huurcontract zou 
overgaan naar de directe gebruikers van deze grond, namelijk de Tuindersvereniging de West-
Batterij. Dat bleek nogal wat problemen op te leveren, o.a. omdat de relatie tussen gemeente en 
de nieuwe eigenaar van de KNSF-aandelen niet optimaal was. Toch leek in 2012 de zaak geregeld 
te gaan worden. Echter wat schetst onze verbazing toen plotseling in 2014 via een grotendeels 
geheime Vaststellingsovereenkomst de grond door het Waterschap aan de gemeente werd 
verkocht en op dezelfde dag doorverkocht aan KNSF. De prijs lekte uit namelijk € 130.000,- voor 
4.8 ha, maar werd in de Raad vervolgens weer geheim verklaard. De tuinders hebben inmiddels te 
horen gekregen dat ze volgend jaar verdwenen moeten zijn, nadat de grond schoon is opgeleverd.  
Ook hier houden wij ons in om een oordeel uit te spreken over de bestuurskracht van onze 
gemeente, maar wij kregen de vragen onder ogen die de heer A. A. A. Vendrig, lid van het 
Algemeen Bestuur van AGV fractie Recreatie Wonen en Water aan het Dagelijks bestuur hee! 
gesteld. Het zijn precies de vragen die menige inwoner van Muiden, maar blijkbaar een 
meerderheid van onze Raad niet, zich stelt. We zouden het dan ook, mede met het oog op de 
Waterschapsverkiezingen van volgende week, zeer prijs stellen zo spoedig mogelijk van U een 
antwoord op deze vragen te ontvangen. Het zou een mooie opsteker kunnen zijn om de 
democratische zichtbaarheid van het Waterschap te vergroten.

In afwachting van een spoedige reactie, verblijven wij,
met een vriendelijke groet,
namens het bestuur,

cc. brief van de heer A.A.A. Vendrig lid van het Algemeen Bestuur van AGV fractie Recreatie Wonen en Water
.


