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Open Brief aan de Raad van de gemeente Gooise Meren

Betre!: Uitspraak Raad van State van 13 juli 2016

 

Muiden, 21 juli 2016

 

Geachte volksvertegenwoordigers,

U hebt zonder twijfel kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State dd. 13 juli 2016 
waarmee het besluit van de Raad van Muiden dd. 19 november 2015 ter vaststelling van het 
bestemmingsplan “De Krijgsman” is vernietigd. Het bestuur van de gemeente Gooise Meren krijgt 26 weken 
de tijd om een nieuw bestemmingsplan op te stellen en aan u ter beoordeling voor te leggen. Wij gaan er 
vanuit dat u zich hierop terdege zult voorbereiden. U zult dan ontdekken dat het nu vernietigde besluit 
onder grote druk tot stand is gekomen. Die druk kwam zowel van het Provinciaal bestuur om de fusie tot de 
nieuwe gemeente Gooise Meren op 1 januari 2016 te laten plaats vinden, als van de grondeigenaar van het 
kruitfabriekterrein met een absurde financiële claim. Wij hadden liever gezien dat de Raad van Muiden deze 
druk had weerstaan en tot dezelfde conclusie als de Raad van State was gekomen. Nu hebben inwoners tijd 
en geld moeten investeren om via juridische weg dit resultaat te kunnen bereiken. Wij maken ons daarom 
grote zorgen over de uitspraak van het College om de plannen samen met KNSF te gaan aanpassen. Dat is 
precies de arrogantie waartegen wij in verzet zijn gekomen en die de politieke verhoudingen in Muiden 
eerder hee! verziekt. Vandaar ons beroep op de Raad van de nieuwe gemeente Gooise Meren om zich te 
verdiepen in dit dossier dat de Muider gemeenschap sinds 2003 bezig houdt. Kern van de zaak is dat alles 
moet wijken voor het streven naar winstmaximalisatie van de grondeigenaar op kosten van de Muider 
gemeenschap en ten koste van een unieke plek. Wij hadden gehoopt dat met een uitspraak van de Raad van 
State het nieuwe College tot een eigen inzicht zou komen en eerder geuite bezwaren met name over het 
bouwvolume zwaar zou laten wegen. Nu lijkt het er op of wederom samen met de grondeigenaar het 
akkefietje wordt geklaard. Vandaar ons beroep op uw oplettendheid, deskundigheid en onafhankelijkheid bij 
het beoordelen van Bestemmingsplan nummer zoveel. Alle informatie over het voorafgaande vindt u in de 
samenvatting die toegevoegd werd aan de stukken voor de Raad van State op www.grid-consult.nl/
dekrijgsman, en uitgebreid op www.muideninfo.nl.
 

Wij pleiten voor helderheid en duidelijkheid bij een dergelijk grootschalig en ingrijpend bouwproject 
en zijn van mening dat de overheid de regie moet voeren en zich niet moet laten chanteren. Onze gekozen 
vertegenwoordigers behoren daar op toe te zien, de voorstellen inhoudelijk en procedureel tegen het licht te 
houden en uiteindelijk los van welke druk  ook een besluit te nemen. Als dat ook inderdaad gebeurt hee! 
niemand de behoe!e om in beroep te gaan, maar schikt zich naar het democratisch genomen besluit. Dat 
houdt echter wel in dat het bestemmingsplan in overeenstemming moet zijn met de mogelijkheden van het 
gebied en aansluit op de behoe!en van de reeds bestaande gemeenschap. Dat een grondeigenaar andere 
prioriteiten hee! moge zo zijn, maar die behoren ondergeschikt te zijn aan de inzichten en principes van ons 
democratisch gekozen bestuur. Dat is de taak waarvoor wij u hebben gekozen.

Met gepaste hoogachting, namens het bestuur,

 Jacob Veenhuysen, voorzitter


