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Burgerleden Klankbordgroep Ontstemd

College geeft KNSF nagenoeg zijn zin

Geachte leden van de Raad,

U heeft opdracht gegeven aan het college een Klankbordgroep in te stellen die u zou adviseren over de
inrichting van de Bloemendalerpolder en KNSF-terrein. U heeft ons opgedragen dit advies te toetsen bij
onze achterban. De achterban van de Burgerleden van de Klankbordgroep is de bevolking van Muiden.
Om aan uw opdracht tot toetsing gehoor te geven, hebben we een representatieve enquête gehouden
onder de bevolking van Muiden. Daaruit bleek dat de helft helemaal geen bebouwing op het KNSF-terrein
wenst, en de andere helft een bescheiden bebouwing. Ons advies was conform deze wens van de Muider
bevolking,  en gaf tevens aan hoe desondanks aan de wens van provincie voldaan kon worden.

Het college zet u nu voor het blok om in een paar dagen tijd te beslissen over een
onderhandelingsresultaat dat nagenoeg overeenstemt met de wens van KNSF. En dat terwijl onderzoeken
die moeten uitwijzen wat er in het gebied mogelijk en verantwoord is, zoals de MER, nauwelijks begonnen
zijn.

Wij achten het niet wenselijk dat u op zo'n korte termijn zonder over deze onderzoeksresultaten te
beschikken een beslissing neemt. Daarnaast kunnen we ons niet indenken dat u het Capgemini-rapport
accepteert. De opdrachtnemer veranderde immers de opdracht van de gemeente, waardoor zij zich niet
langer gehouden achtte aan het verstrekken een oordeel over de correctheid van de zogeheten en
geheime 'Open Begroting'. Wij zijn absoluut niet akkoord met deze gang van zaken, en ook u zou dat niet
moeten zijn: u vroeg om correcte informatie, niet om veronderstellingen.

Omdat er vanaf het begin vaststond dat het ministerie van VROM reserves had ten aanzien van het
geplande volume kantoor, en omdat met het bereikte onderhandelingsresultaat KNSF zich de kosten van
het verplaatsen van de sportvelden bespaart, en andere emolumenten geniet, komt het bereikte
onderhandelingsresultaat van 1475 woningen nagenoeg overeen met het voorstel van KNSF van 1695
woningen. We vinden dat om verschillende redenen onacceptabel. Eén van die redenen is dat dit akkoord
de signalen van onze achterban negeert, en dat zijn uw kiezers.
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