
Korte verklaring van de aanwezige fractievoorzitters (Bokenkamp (VVD); de Groot
(D66); Hylkema (PvdA): Methorst (CDA) en de Griffier E. van Bennekom) over het
overleg met de heer H. Meijdam (gedeputeerde Noord-Holland). Afwezig met
kennisgeving R. Ruijzendaal (Lijst Ruijzendaal) A. Waanders (ViB).

Het gesprek is door alle partijen als open en constructief ervaren.

De heer Meijdam gaf aan dat hij niet op zoek is naar conflicten maar constructief met
alle partijen (dus ook met Muiden) te willen samenwerken. Met een nieuw college zal hij
proberen zo snel mogelijk de samenwerking tussen Muiden, Weesp en de Provincie
(weer) op gang te brengen.

Het grootste knelpunt in de laatste motie van de Raad van Muiden is het kostendekkend
bouwen op het terrein van de KNSF en de aantallen zoals die genoemd zijn in de “Open
begroting”. Meijdam stelt dat op basis van de ingediende en door Oranjewoud
gecontroleerde begroting een aantal van 1.500 (zonder bovenwijkse voorzieningen) echt
nodig zijn.

Van onze kant zijn bezwaren ingebracht met betrekking tot een aantal posten (b.v. het
ruimen van granaten) en dat wij de indruk hebben dat risico’s “dubbel ingedekt”
worden. Ook de door de Pvda ingediende tegen begroting is aan de orde geweest.

Duidelijk werd dat de interpretatie van cijfers door Provinciale Staten en de aanwezige
fractie voorzitters niet gelijk is.

Om uit deze impasse te komen heeft het de voorkeur door de Raad van Muiden een
eigen onderzoek d.m.v. een externe deskundige in te stellen naar de “open begroting”en
de “tegenbegroting” van de PvdA. De PvdA zal een motie indienen om tot dit onderzoek
te komen en daartoe middelen vrij te maken.

Andere afspraken:

De heer Meijdam zet zich in om meer ruimte te creëren op het gebied van aantallen door
actief met verevening en uitponding om te gaan, zonder daarmee de Provinciale
taakstelling te beïnvloeden.

Het belang van het in kaart brengen en (deels) realiseren van de infrastructuur en dit te
prioriteren voor de bebouwing wordt onderkend door de provincie.

Op korte termijn wil de heer Meijdam een bespreking beleggen na de installatie van het
nieuwe college om met alle betrokken partijen om te inventariseren wat wensen en
blokkades zijn.

Aangegeven is dat er voorbereidingen worden getroffen voor de MER, nogmaals dringen
de fractievoorzitters aan om de verschillende varianten hierbij mee te nemen.

De provincie doet het verzoek om op ambtelijk gebied weer te kunnen gaan
samenwerken.


