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Geacht college van burgemeester en wethouders,

Geachte leden van de raad,

Stichting Hart voor Muiderberg heeft met belangstelling kennis genomen van het ontwerp 
bestemmingsplan van de gemeente voor het tweede hockeyveld voor MHC Muiderberg. Hart voor 
Muiderberg maakt – samen met meer dan duizend bewoners en bezoekers van Muiderberg, 
aanwonenden, belanghebbenden en verschillende stichtingen – ernstig bezwaar tegen de beoogde 
wijzigingen in verschillende bestemmingsplannen om de aanleg van een hockeyveld in het weiland voor 
het Kocherbos mogelijk te maken. Er zijn vele redenen waarom het voorliggende ontwerp 
bestemmingsplan niet deugt. Die redenen zullen wij u in deze zienswijze noemen. Boven alles staat 
daarbij het belang van ons dorp. De onnodige aanleg van een sportveld bij de historische entree van 
Muiderberg zorgt voor verrommeling van het unieke landschap en vernietiging van de sociale, 
natuurlijke en (cultuur)historische waarde van ons dorp. 

Hart voor Muiderberg is een stichting van en voor bewoners van het Muiderberg. Onze doelen zijn het 
bevorderen van behoud en herstel van de cultuurhistorische waarde van het dorp Muiderberg, 
waaronder nadrukkelijk wordt begrepen het beschermen van het dorpsgezicht en leefomgeving, en het 
behouden van de landschappelijke, culturele en sociale waarden van het dorp. Daaronder valt ook het 
bewaren van het eigen karakter van Muiderberg en zijn grenzen, en het bevorderen van een goed 
landschapsbeheer. Onze stichting streeft daarbij naar een ruimtelijke ordening, die aantasting van 
natuur- en cultuurwaarden tegengaat of  voorkomt. 

Stichting Hart voor Muiderberg neemt de belangen van alle bewoners serieus en entameert de dialoog 
rond belangrijke inbreuken in de natuur- en cultuur(historische) waarden. Meer informatie over onze 
doelstelling en activiteiten vindt u op onze website 
www.hartvoormuiderberg.nl.

Het eerste onderdeel van onze zienswijze vormen alle punten, 
die Hart voor Muiderberg in zijn online petitie en de folder met 
zienswijze, die huis aan huis is verspreid, heeft aangesneden. De 
rest van onze zienswijze vindt u in de komende 10 hoofdstukken 
en de bijlage met alle andere zienswijzen, die onze stichting 
vertegenwoordigt. Wij verwachten een uitgebreide en heldere 
beantwoording van gemeente op alle opgeworpen vragen en 
bezwaren in die zienswijze.
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1. De waarde van een weiland

Door de aanleg van een sportveld in het weiland aan de rand van het Kocherbos, naast de Googweg, 
wordt een cultuur-historisch landschap aangetast, een bijzonder uitzicht vernietigd en de eeuwenoude, 
kenmerkende entrée naar het dorp veminkt.

Muiderberg heeft zich in de afgelopen eeuwen ontwikkeld langs de entrée Googweg – dorpskern. Oude 
gravures, verhalen,  tekeningen en foto’s tonen altijd hetzelfde stramien: je komt binnen via de 
Googweg, de dorpskern is helder afgebakend. In de afgelopen eeuwen hebben de verschillende buitens 
deze kenmerken gerespecteerd. Het hele gebied (Kocherbos en bosrand – met  zijn historische steilrand, 
zichtbaar door zandafgravingen –, het weiland voor de bosrand en het naastgelegen Wilgenpad) waarin 
nu het tweede hockeyveld is gepland, is bepalend voor het totale aanzicht van ons dorp. 

In de twintigste eeuw is veel van ons historische dorpsaanzicht verdwenen. Rond het hele dorp staan 
hoogspanningsmasten. Muiderberg is ingesloten door treinsporen en brede autowegen. En in het dorp 
zelf  staan inmiddels enkele omstreden, anachronistische panden, die het aanzicht veel kwaad doen. De 
gemeente Muiden heeft zichzelf  gelukkig (in meerdere nota’s) ten doel gesteld om in de toekomst het 
bijzondere landschap en dorpsaanzicht te beschermen en te bewaren. Dit streven juichen wij toe. De 
uitvoering van dit doel vereist echter een lange termijn visie en een betrouwbaar, duurzaam plan. Dit 
ontwerp bestemmingsplan tast een beschermd landschap aan, ruïneert het uitzicht en staat haaks op de 
doelen van de gemeente en de provincie Noord-Holland. Wij roepen u met klem op om dit weiland te 
bewaren en te beschermen.  

In deze inspreekfase is het nog niet te laat. De gemeenteraad kan dit bestemmingsplan afkeuren, op 
inhoudelijke, maar ook op emotionele gronden. Meer dan duizend mensen vragen u vandaag om af  te 
zien van dit ontwerp bestemmingsplan en ons dorpsaanzicht te behouden. Nu kan het nog.  Doet u 
niets, dan ligt er binnenkort een sportveld naast de Googweg en is dit stuk historisch dorpsaanzicht uit 
ons dorp verdwenen. Soms is geschiedenis te oud om er persoonlijk verbonden mee te zijn, maar juist 
dit stuk land vormt een belangrijk onderdeel van herinneringen en verhalen van Muiderbergers en oud-
bewoners, toeristen en bezoekers. 

De emotionele waarde van dit gebied is niet alleen af  te meten aan de vierkante meters beschikbare 
grond voor een sportveld. En ook niet alleen aan het aantal gebiedsbeschermingen. Zelfs niet alleen aan 
het predicaat ‘Werelderfgoed’. (Al vragen wij ons af  of  de gemeente Kinderdijk ooit een sportveld 
tussen de historische molens zou durven plannen.) Naast alle rationele en meetbare argumenten heeft 
dit stuk grond ook een onuitsprekelijke waarde. En in ons hart weten we allemaal dat het de moeite 
waard is om het veilig te stellen voor de toekomst. Dit weiland, niet meer dan een postzegel in een heel 
groot gebied is een cultuur- historisch rijk gebied, willen wij samen behouden en beschermen.  

Geacht college, maar bovenal geachte raadsleden: in deze zienswijze willen wij ook woorden geven aan 
de onuitsprekelijke waarde van het weiland naast het Kocherbos. 
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2. Naar wie is er geluisterd?

Hart voor Muiderberg (HvM) constateert dat het ontwerp bestemmingsplan bijzondere aandacht 
besteedt aan de bevordering van de sport in brede zin en hockey in het bijzonder, maar geen bijzondere 
waarde toekent aan het gebied zelf  en het veelzijdige belang van dit gebied voor inwoners en bezoekers 
van Muiderberg. Belangen die veel verder gaan dan alleen een behoefte aan sporten in de buurt van 
een clubhuis.  

Ook merken we op dat de gemeente weinig aandacht besteedt aan het behoud van de natuur-, 
cultuurhistorische waarden van het plangebied. Sterker nog: reeds gemaakte afspraken met de 
provincie, met de gemeente Muiden zelf  en met andere partijen worden in dit ontwerp 
bestemmingsplan terzijde geschoven of  niet nagekomen.  

HvM vindt bovendien dat de gemeente geen rekening houdt met meningen en verhalen van bewoners 
en bezoekers van Muiderberg die niet verenigd zijn, maar wel een belang hebben in het behoud van het 
gebied ten zuidenwesten van het Kocherbos. Dit horen wij van veel verontruste bewoners, oud-
bewoners en bezoekers: de gemeente gaat aan het algemene belang voorbij! 

HvM beschouwt de verhalen, overleveringen en herinneringen aan het Kocherbos en zijn 
aangrenzende gebieden als als een belangrijke waarde voor het dorp. Zij dragen bij aan een collectief  
geheugen, verbinden mensen en geven het gevoel deelgenoot te zijn van een geheel. Deze factoren 
dragen bij aan de leefkwalitiet en het geluk van mensen. Wij geloven dat alleen die waarden al meer 
waard zijn dan sportieve activiteiten, die met een beetje planning en inschikken prima op een andere 
plek kunnen. 

HvM stelt vast dat de gemeente in de aanloop naar de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan 
onvoldoende rekening heeft gehouden met de meningen van omwonenden van het Kocherplantsoen, 
waar het wandelpad (het Wilgenpad) onderdeel van uit maakt. De bewoners hebben nu al vaak overlast 
van de hockeyclub (oa. herrie door muziekinstallatie) en de verwachting is dat dit toeneemt in plaats van 
afneemt. 

De gemeente probeert vooralsnog de indruk te wekken, in dit proces zorgvuldige en weloverwogen 
keuzes te maken. Tijdens de mondelinge toelichting van wethouder Jaeger op de informatiebijeenkomst 
over het ontwerp bestemmingsplan op 24 april jongstleden bleek echter, dat dat helemaal niet het geval 
is. Alle gemaakte keuzes zijn ingegeven door druk van de hockeyclub, in combinatie met druk op de 
gemeente en de wethouder om knopen door te hakken na jaren besluiteloosheid. De beslissers, hun 
adviseurs en de (beoogde) uitvoerenden hebben zich nu zo in één variant vastgebeten, dat er sprake is 
van het fenomeen ‘group thinking’. 

Dit bestemmingsplan richt zich op een beperkt aantal mogelijke speeldagen voor een kleine groep 
mensen. Het veld gaat slechts sporadisch gebruikt worden. En daarvoor wordt een 365 dagen 
florerende natuur en een uniek cultuurhistorisch landschap opgeofferd. Een verkeerde afweging, met 
verstrekkende gevolgen – voor het aanzicht van ons dorp, voor natuur en milieu, voor  het vertrouwen 
in onze lokale bestuurders en voor de geloofwaardigheid van onze volksvertegenwoordigers.
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3. Lokaal bestuur vertegenwoordigt meerdere belangen

Het beheer van natuur en landschappelijk waarde vraagt om lange termijn denken. Het vereist 
leiderschap en visie. De durf  om op korte termijn iets níet te doen, waardoor een gebied of  cultuur op 
de langere termijn bewaard blijft voor onze kinderen en hun kinderen. 

Raadsleden worden weliswaar voor slechts 4 jaar gekozen, maar in hun takenpakket speelt 
rentmeesterschap een belangrijke rol. Rentmeesterschap over het gehele gebied van onze gemeente. De 
inwoners van Muiden en Muiderberg hebben hun volksvertegenwoordigers het mandaat gegeven om 
onze gemeente in wijsheid te beheren. Bovendien hebben zij de opdracht om onze (niet gekozen) 
gemeentebestuurders te controleren en zo nodig terug te fluiten. De gemeentebestuurders én de 
gemeenteraad moeten in de kwestie ‘2e hockeyveld’ met de grootst mogelijke zorg heel verschillende 
belangen behartigen. 

- Het belang van ons historische landschap, de natuur en de leefomgeving (rentmeesterschap),

- Het belang van sportverenigingen in het dorp, in dit geval MHC Muiderberg, om te komen tot 
realisatie van een tweede hockyveld,

- Het belang van de eigenaar van het perceel, in dit geval de gemeente zelf, die de grond verpacht,

- Het belang van alle andere belanghebbenden, 

- Het belang van mensen die zich niet kunnen of  willen verenigen, 

- Het belang van de gemeente als trekpleister voor bewoners en bezoekers. 

HvM constateert dat de raad, het college en de gemeente ambtenaren belast met dit dossier niet in staat 
blijken om de behartiging van alle geldende belangen goed te verenigen. Tijdens de 
commissievergadering OR op 10 april jl. werd, zonder aanwijsbare reden, een tweede ronde 
achterwege gelaten. Tijdens de informatiebijeenkomst op 24 april jl. werden valide argumenten van 
verschillende insprekers afgedaan als niet ter zake doend. Betrokken burgers en sprekers met een ander 
belang dan dat van de hockeyvereniging of  gemeente zelf, werden weggelachen of  met een dooddoener 
tot zwijgen gebracht. Bewust of  onbewust, deze manier van handelen geeft aan dat de gemeente 
onzorgvuldig met de belangen van ‘andersdenkenden’ omgaat. De insprekers voelen zich niet gehoord. 

Op welke wijze geven de gemeente bestuurders en de gemeenteraad invulling aan de belangenbehartiging van álle 
betrokkenen?

Op welke wijze maakt de gemeente duidelijk dat de verschillende belangen zijn overwogen, op welke wijze dat gebeurt, 
(criteria en uitkomsten)?
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4. Informatie en bijlagen bij het ontwerp bestemmingsplan 2e 
hockeyveld: de Gordiaanse knoop

De gemeente Muiden heeft op dit moment meerdere bestemmingsplannen in behandeling, die 
hetzelfde gebied beslaan. De wijziging van het bestemmingsplan tweede hockeyveld en andere 
bestemmingsplannen in dezelfde periode maken de relevante stukken rond de besluitvorming voor de 
meeste burgers onoverzichtelijk en onbegrijpelijk. De beleidsstukken vullen elkaar niet aan, en spreken 
elkaar op punten zelfs tegen. Voor gewone mensen is er geen touw aan vast te knopen. Tenzij je bekend 
bent met ruimtelijke ordeningsvraagstukken, tenzij dit je vak is, tenzij je alle ontwikkelingen in de 
afgelopen jaren nauwlettend hebt gevolgd. 

Wij vragen de gemeente Muiden en onze volksvertegenwoordigers namens alle betrokken bewoners en belanghebbenden die 
een zienswijze op dit ontwerp bestemmingsplan om duidelijkheid scheppen. Legt u ons in één helder stuk uit hoe alle 
bestemmingsplannen in elkaar schuiven en wat de lange termijn visie voor dit landschap is. 

Wij melden u bij deze graag dat de vrijwilligers van Hart voor Muiderberg sinds 10 april jl. honderden 
uren in research, leeswerk, gesprekken met belanghebbenden, het bezoeken van vergaderingen en 
voorlichtingsbijeenkomsten hebben geïnvesteerd, om deze complexe materie te begrijpen. En ondanks 
de grote persoonlijke inzet is het haast ondoenlijk. Eigenlijk weten we allemaal: Het is niet de taak van 
burgers om aan de gemeente te vertellen wat er allemaal mis is met een ontwerp bestemmingsplan. Het 
is de taak van de gemeente om op heldere en professionele wijze alle burgers die het willen weten uit te 
leggen hoe het zit. 

Waar gaat het mis in de stukken? Ten eerste verwijzen de (ontwerp) bestemmingsplannen over en weer 
naar elkaar, maar op zodanige manier dat onduidelijk blijft hoe het werkelijk zit. De gemeente valt de 
ene keer terug op een geldende maatregel, maar verwijst de volgende keer naar toekomstige wijzigingen 
van bestemmingsplannen. En niet naar de nú geldende regels en besluiten voor de wijziging van het 
bestemmingsplan. Dat zijn bewuste cirkelredeneringen, die ons ‘gewone burgers’ laten zoeken en gissen 
naar de waarheid. Door huidige en toekomstige bestemmingen onontwarbaar met elkaar te verknopen, 
is er geen helder beleidsfundament meer. Of  dit bewuste strategie van de gemeente is, weten wij niet. 
Maar het onduidelijk redeneren biedt de gemeente wél herhaaldelijk een ontsnappingsmogelijkheid. 
Een prachtig voorbeeld hiervan is de Nota zienswijzen bestemmingsplan Muiderberg.1

Ten tweede: Naast kromme en onnavolgbare redeneringen gebruikt de gemeente onnodig complexe, 
ambtelijke taal. Niet alleen in de beleidsstukken, maar ook in de antwoorden naar burgers. Door zo 
ingewikkeld mogelijk te schrijven, werpt de gemeente een extra drempel op. Mensen moeten iedere zin 
meermaals lezen om hem te kunnen begrijpen. Daardoor haken veel lezers voortijdig af. In de boven 
genoemde nota staan prima voorbeelden voor die onbegrijpelijke vaktaal met extra hindernissen.

Een derde punt dat grote irritatie opwekt is dit: Vaak geeft de gemeente een dermate simpel antwoord 
op de vragen van burgers, dat het antwoord volledig voorbijgaat aan de intentie van de vraag. Daarom 
maken wij ons zorgen of  wij onze vragen wel op de juiste manier aan u kunnen overbrengen. 

Dit is ons doel: wij vragen u om heldere, begrijpelijke antwoorden op al onze vragen over de overlappingen en breuken in de 
verschillende bestemmingsplannen. Wij vragen u om duidelijk geformuleerde teksten, met andere opbouw en woordkeuze dan 
in de voorliggende beleidsstukken. Wij willen korte zinnen die recht doen aan de complexiteit van de materie. Zo hopen wij 
meer duidelijkheid krijgen dan uit de bestaande stukken is te filteren. 
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Hieronder ziet u een visualisering van de Gordiaanse knoop van de nu voorliggende 
bestemmingsplannen. Het kan goed zijn dat de ‘werkelijke situatie’ nog iets anders is. Maar dat is 
meteen de essentie van een Gordiaanse knoop: hij is in wezen onontwarbaar. (Denkt u eens aan de 
tekeningen van Escher, die geven een goede indruk.)

Een Gordiaanse knoop is maar op één manier op te lossen: je moet hem doorhakken. In het geval van 
het tweede hockeyveld is de oplossing overigens NIET om dan maar te besluiten voor een hockeyveld 
op deze locatie. De gemeente moet opnieuw haar huiswerk doen. Muiderberg als dorp heeft recht op 
een helder een plaatje in plaats van een wirwar van argumenten en plannetjes. Muiderberg heeft recht 
op een duurzaam plan met een heldere beleids-architectuur eronder.  

Bent u zich als gemeente bewust van het feit dat u het voor gewone mensen (met andere hobbies dan bestemmingsplannen 
napluizen), erg moeilijk maakt de stukken rond het tweede veld te begrijpen?

Beseft u dat u onevenredig grote druk op individuele burgers legt om de stukken tot zich te nemen? Onevenredig grote druk 
qua tijd en geld. Stel dat elke Muiderberger ieder plan moet doornemen om te weten of  hij/zij belanghebbende is, danwel 
een zienswijze wil/moet indienen. Dit bestemmingsplan onderzoeken kost één persoon al meer dan 120 uur. Rekent u even 
mee hoeveel uren dit de Muiderbergse gemeenschap kost. 

Begrijpt de gemeente dat wij als burgers een noodzaak hebben om alle stukken te doorgronden en ons te verenigen om de last 
te verdelen?   
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4.1 Hoe werkt de Gordiaanse knoop rond het tweede hockeyveld?

In 2010 reageert de gemeente Muiden op een zienswijze ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan 
Muiderberg, door te verwijzen naar toekomstige, voor te nemen veranderingen in andere 
bestemmingsplannen, in plaats van te verwijzen naar het bestaande, geldige Bestemmingsplan Landelijk 
Gebied uit 1993. De gemeente wijst daarom de betreffende zienswijze af. Maar: er is nog geen nieuw 
bestemmingsplan, en de inhoud daarvan is ook nog niet duidelijk. 

In 2013 reageert de gemeente Muiden op een zienswijze ten aanzien van het ontwerp bestemmingsplan 
Landelijk Gebied 2013, waarin verwezen wordt naar een omissie ten opzichte van het bestaande 
bestemmingsplan Landelijk Gebied (1993). Echter, de gemeente verwijst nu wéér naar voren, door te 
verwijzen naar een toekomstige verandering met betrekking tot het 2e hockeyveld, en wijst daarom de 
zienswijze af. En de betreffende wijziging wordt doorgevoerd in welk stuk?

Met andere woorden, zienswijzen worden doorgeschoven en doorgeschoven. Telkens als je denkt 
wezenlijke informatie vast te kunnen pakken glijdt het beleid weer als een stuk zeep uit je handen. 

Een voorbeeld:

Nota zienswijzen bestemmingsplan Muiderberg 2010, (brief  d.d. 26 januari 2010) 

1.1 De Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg is het er niet mee eens dat het be- 

stemmingsplangebied niet tevens de groengebieden/bossen omvat om de kern 

heen en deelt de gemeentelijke opvatting die hierover in de Inspraaknota is gege- 

ven niet. 

 Beantwoording gemeente 

De grondslag voor het project “actualisatieslag bestemmingsplannen Muiden” is arti- 

kel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening waarin is bepaald dat de gemeente elke 10 

jaar opnieuw de bestemmingen van gronden moet vaststellen. Voorafgaand aan de 

actualisatieslag bestemmingsplannen heeft de gemeenteraad de kaders voor dit ac- 

tualisatieproject vastgesteld. In navolging hiervan is het actualisatieproject opge- 

deeld in 3 deelprojecten, namelijk actualisatie van de bestemmingsplannen van het 

stedelijk gebied en actualisatie van het bestemmingsplan van het landelijk gebied. 

De grenzen van het stedelijk gebied zijn overgenomen van de provinciale streek- 

plankaart waarop met een rode contour het onderscheid wordt gemaakt in beleid 

voor stedelijk gebied en beleid voor landelijk gebied. De gronden met de bossen 

rondom de kern liggen niet binnen de rode contouren van het streekplan en zullen 

worden geactualiseerd met het nog op te stellen bestemmingsplan Landelijk gebied. 

De zienswijze verandert de uitgangspunten voor de actualisatieslag bestemmings- 

plan niet. 

 Conclusie 

De zienswijze is geen aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

Hart voor Muiderberg stelt vast dat je helemaal niet kúnt verwijzen naar of  terugvallen op nog niet 
vastgestelde plannen, zoals bijvoorbeeld het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied, dat begint 
met de tekst: 
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Het voorliggende bestemmingsplan vervangt, nadat het van kracht wordt, de 

regelingen uit een aantal bestemmingsplannen. Tot op dat moment geldt voor het 

plangebied dus hetgeen planologisch is geregeld in deze bestemmingsplannen. Dit 

zijn: Bestemmingsplan Landelijk Gebied, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 

september 1993 en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Holland op 17 mei 1994; 

Samengevat: beide bestemmingsplannen zijn in nog in conceptfase, maar wel afhankelijk van elkaar. Als  
het ontwerp bestemmingsplan voor het 2e hockeyveld wordt afgewezen door de raad, dan moet de 
gemeente de aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied ongedaan maken!
Dit betekent bestuurlijk gezichtsverlies. 

Wij vermoeden dat er mede daardoor onevenredig grote druk van de Muidense bestuurders op de 
Muidense raad is om tóch maar akkoord te gaan met het ontwerp bestemmingsplan 2e hockeyveld, met 
als motivatie om bestuurlijk gezichtsverlies te voorkomen. Dit bleek ook uit de antwoorden tijdens de 
commissievergadering RO op 10 april jl.. Vooral geen verlies van (bestuurlijk) aanzien – dan maar 
verlies van aanzicht van het dorp. 

Is de gemeenteraad doordrongen van de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende ontwerp bestemmingsplannen?

Het bestemmingsplan 2e hockeyveld baseert op een plan wat op dit moment bijna vernieuwd is. Welke overweging leidt ertoe 
dan toch naar het naar het huidige BP LG 1993 te verwijzen?
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5. Nut en noodzaak van een tweede hockeyveld in Muiderberg

Naast de bovenstaande vragen over tegenstrijdige beleidsstukken en bestemmingsplannen heeft Hart 
voor Muiderberg legio andere vragen over de planning van een tweede veld op deze locatie. Zoals u 
weet, moet iedere gemeente nut en noodzaak van een voornemen aantonen om een bestemmingsplan 
te kunnen wijzigen. Dat geldt zeker in dit geval, waarbij de cultuurhistorische waarden van het dorp in 
geding zijn. 

Wij vragen de gemeenteraad van Muiden met nadruk om alle plannen voortkomend uit het ontwerp bestemmingsplan per 
direct stop te zetten en niet tot uitvoering over te gaan, omdat de door MHC Muiderberg aangevoerde argumenten tot 
uitbreiding niet juist zijn. 

Uitgangspunt voor dit ontwerp bestemmingsplan, is dat het tweede hockeyveld door de gemeente 
Muiden tot één van de vijf  politieke speerpunten op de agenda van het huidige college is gemaakt. Een 
wonderbaarlijke keuze, gezien de grote en complexe problemen waar de gemeente verder mee te 
kampen heeft. Hart voor Muiderberg zou het toejuichen als de gemeente zijn speerpunten zou herzien. 

Wij roepen de gemeente Muiden dan ook op om andere, zwaarder wegende onderwerpen tot speerpunt 
te maken: bijvoorbeeld de kritische begeleiding van de bouwplannen van het Rijk rond de A6/A9, de 
verdubbeling van elektriciteitsmasten rond het dorp, het sociale en culturele beleid van de gemeente, de 
verbetering van ambtelijke en bestuurlijke slagkracht bij het uitblijven van gemeentelijke samenwerking 
of  het financiële beleid van onze zwakke gemeente.

Maar zo eenvoudig liggen de zaken niet. De gemeente Muiden heeft de aanleg van een tweede 
hockeyveld in het dorp tot speerpunt voor zijn college benoemd. Hart voor Muiderberg stelt 
dientengevolge: als er geen dringende noodzaak is, kan de aanleg van het tweede veld ook geen 
speerpunt voor de gemeente meer blijven. Dan moet zelfs de hele planning van een tweede veld (ook op 
een andere locatie!) worden stopgezet. 

Wij adviseren de gemeente en de raad dringend om alle plannen te herzien en in de vervolg planning 
rekening te houden met het algemene belang van het dorp boven de wensen van enkele leden binnen 
de plaatselijke hockey vereniging.

Na eigen onderzoek concludeert Hart voor Muiderberg namelijk: Er bestaat helemaal geen dringende 
noodzaak voor een tweede veld.

- Gezien de stabiliteit (en zelfs tussentijdse krimp) in het ledenaantal van MHC Muiderberg,

- Omdat MHC Muiderberg zijn wachtlijstproblematiek niet aantoonbaar heeft gemaakt,

- Door de grotere ontwikkelingen in de regio (zoals stagnatie van de verkoop van huizen, nieuwbouw, 
uitbreiding hockeyvelden Naarden),

- Door de te verwachten krimp van de instroom (CBS).

In het eerste hoofdstuk van zijn ontwerp bestemmingsplan voor het 2e hockeyveld stelt de gemeente 
Muiden: 

1. Er is een dringende behoefte aan het 2e hockeyveld, 

2. Gebleken is dat MHC Muiderberg een wachtlijst heeft. 
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En in de notitie ‘TB01 Notitie Hockeyveld en MHC Muiderberg een beslissing in balans versie 2.1 dd 
14 mei 2012’2 vinden we nog drie argumenten, waarom de hockey vereniging een tweede veld meent 
nodig te hebben:

3. De vereniging heeft een kleine 500 leden. De laatste jaren is de ledenontwikkeling stabiel en dat heeft 
ook te maken met de beperkingen die de huidige accommodatie stelt. 

4. De MHC Muiderberg heeft een wachtlijst, zoals bijna alle hockeyverenigingen in omgeving.  

5. Prognose: potentie van 297 extra leden. 

De argumenten 1 tot 4 gaan over de urgentie van de uitbreiding van MHC Muiderberg. Gemeente en 
hockey vereniging stellen dat er een dringende behoefte bestaat aan een extra veld. Dringend betekent: 
nu. Dringend is actueel. Cijfers van het CBS laten echter zien dat de ledentoename demografisch 
gezien een tijdelijke piek is, die al over zijn hoogtepunt is 3. Dat komt door trends in de bevolkingsgroei. 
- MHC Muiderberg zit nu aan het einde van een ‘groeistuip in ledenaantallen’, veroorzaakt door de 
geboortepiek in 2000. 

- Het werkelijke ledenaantal van MHC Muiderberg laat geen groei zien. De afgelopen 3 jaar was het 
ledenaantal stabiel en we was zelfs 1 jaar met krimp. 

Hart voor Muiderberg concludeert: op basis van de CBS-cijfers zal de instroom van leden van de 
hockey vereniging niet groeien, maar krimpen. 

Argument 3 gaat over de beperking van de huidige locatie. Dat klopt in wezen, MHC Muiderberg heeft 
zijn grenzen, dat is geheel in overeenstemming met de statuten van de vereniging. Zie verderop. Maar 
argument 3 stelt bovendien: En dat dit ook te maken heeft met de beperkingen van de huidig locatie. 

- Het woord ook betekent dat er nog andere oorzaken zijn. De andere reden(en) wordt(en) niet vermeld.

In de argumenten 2 en 4 stelt de gemeente dat MHC Muiderberg een wachtlijst heeft. Hart voor 
Muiderberg heeft het onderzocht: Er wordt inderdaad gesproken over het plaatsen op een wachtlijst:  

- Maar dat gaat dan over kinderen die nog geen 6 jaar oud zijn bij aanmelden4. MHC zegt: Je kunt 
jezelf  wel al veel eerder aanmelden, maar je komt als je jonger bent dan 6 zonder meer op de wachtlijst. 
Deze wachtlijst heeft dus helemaal niets te maken met een beperking vanwege capaciteit. Kinderen 
onder de 6 jaar zijn te jong om bij deze vereniging te hockeyen, zelfs al zouden er 10 velden liggen.  

- In de aanmeldingsprocedure van MHC wordt ook gesproken over een wachtlijst. Deze lijst is niet 
openbaar, het is ons dan ook onbekend hoeveel mensen er jaarlijks op deze wachtlijst staan. Echter: Uit 
verschillende gesprekken met leden van de vereniging blijkt dat er dit jaar helemaal geen wachtlijst is. 

- Het doel van MHC is als volgt omschreven: Uitgangspunt daarbij is om inwoners van de gemeente 
Muiden zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden in de eigen gemeente te kunnen hockeyen. Het gaat 
hier dus om inwoners van de gemeente Muiden. In 2012 komen 430 leden uit de gemeente Muiden 
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(Muiderberg en Muiden). Dat lijkt ons in geen geval te veel voor de huidige twee speellocaties 
(hoofdveld Kocherbos en oefen/jeugdveld de Negen Morgen).

- Zoveel mogelijk de gelegenheid te bieden in de eigen gemeente te kunnen hockeyen. Zo veel mogelijk 
betekent zoveel als mogelijk. Dus niet méér dan mogelijk. Indien de huidige capaciteit niet volstaat, dan 
is er dus een grens. Dat betekent dat als het vol is, er een afwijzing volgt (met misschien een wachtlijst 
als er een plek openvalt). Het betekent niet dat de hockey vereniging verplicht is tot uitbreiden om 
iemand in de gelegenheid te stellen te kunnen hockeyen. 

- In de eigen gemeente: Als het niet mogelijk is binnen eigen gemeente, moet een aspirant lid dus op 
zoek naar alternatieve clubs – zoals nu ook al gevonden in Naarden en Almere – waar capaciteit is.
Er is veel onduidelijkheid rond de herindeling van gemeente Muiden. Volgend jaar kan het wel samen 
met Weesp of  Naarden of  Bussum zijn. Wat betekent dat dan voor de capaciteit van onze MHC 
Muiderberg? Worden de statuten aangepast? Of  wil men MHC dan zomaar weer uitbreiden? Is de 
capaciteit van het tweede veld dan wél voldoende? 

Argument 4: MHC Muiderberg heeft een wachtlijst, zoals bijna alle hockeyverenigingen in omgeving.  

- Dit is aantoonbaar niet waar. De meest relevante wachtlijst is die van HC Naarden. Deze club heeft 
geen wachtlijst. Daarbij komt ook dat HCNaarden uitbreidt met 2 velden, dus daar is sowieso capaciteit 
genoeg.

- Wachtlijsten van andere gemeenten zijn niet relevant voor MHC, want MHC beperkt zich tot 
inwoners van Muiden, zie vorig punt. 

Hart voor Muiderberg concludeert:  

- Er is niet aangetoond dat er een relevante wachtlijst is voor Hockeyvereniging MHC. 

- HC Naarden werkt niet met een wachtlijst.
De stelling “gebleken is dat MHC Muiderberg een wachtlijst heeft” is niet waar. Daarmee is de 
onderbouwing van de noodzaak vervallen en is de noodzaak is niet meer aanwezig.

Ontwikkeling van het ledenaantal van MHC Muiderberg 5

Tabel 2.1: Ledenontwikkeling MHC Muiderberg6 

jaar aantal leden toename aantal 
leden

toename % per 
jaar

2006 362 0 0
2009 452 90 8%
2010 493 41 9%
2011 483 -10 -2%
2012 491 8 2%

- De grootste groei in ledenaantallen heeft plaatsgevonden in de periode 2006-2009: 90 leden erbij in 3 
jaar, dat is gemiddeld plus 30 per jaar.
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- In de daarop volgende 3 jaar is de groei teruggevallen naar 39 leden. Dat betekent gemiddeld plus 13 
per jaar. 

- Twee jaar geleden was er zelfs krimp (2011) in het ledenaantal: in een jaar - 10 leden.

- Een jaar geleden (2012) was er een licht herstel, maar het ledenaantal ligt nu onder het record van 
2010.

De bovenstaande cijfers, weergegeven in een grafiek:

Conclusie van Hart voor Muiderberg met betrekking tot ledenontwikkeling MHC:

De noodzaak is (er is een dringende behoefte aan een tweede hockeyveld) is niet aangetoond, want: 

- Er blijkt al 3 jaar sprake te zijn van stabilisering –zelfs met tussentijdse krimp- van het ledenaantal, en 
niet van stelselmatige groei. 

- Op basis van deze cijfers is geen significante groei te verwachten. 

Noodzaak voor leden vanuit het dorp? 
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- In 2012 zijn slechts 292 leden van de 491 leden afkomstig uit Muiderberg, dat is zo’n 60 procent van 
het totaal. De 199 andere leden zijn afkomstig uit andere plaatsen. De noodzaak voor het nieuwe veld 
lijkt niet bij de bewoners van Muiderberg te liggen. De vraag is of  het dorp Muiderberg danwel de 
hockey vereniging MHC moet investeren in sportvelden voor leden uit andere gemeenten.

- Bij de oprichting van de vereniging was de vereniging bedoeld als een Mixed Hockey Club  Muiderberg. 
Voor dat doel was de locatie in het Kocherbos prima geschikt. En voor het huidige aantal leden uit 
Muiderberg (292 in 2012) voldoet de locatie van het Kocherbos overigens nog steeds prima. 

Op de site van MHC lezen we: MHC Muiderberg is misschien een kleine club met bijna 500 leden, 
maar wel een club met ambitie.

Dat de vereniging ambitie heeft, vinden wij top! Dat de vereniging om zijn ambities waar te maken 
leden uit ander plaatsen werft, betekent echter dat de vereniging uit zijn jas groeit en zelf  de 
verantwoordelijkheid moet dragen voor de consequentie hiervan. Namelijk dat de huidige locatie in het 
bos te klein is. 

MHC Muiderberg geeft in al zijn uitingen aan dat het clubgevoel heel belangrijk voor de vereniging is, 
en dat men niet op verschillende locaties wil spelen. In onze ogen heeft de vereniging daarom maar 
twee serieze opties: Klein blijven om zodoende met zijn allen op het veld in het Kocherbos te blijven, of 
doorgroeien en verhuizen naar een locatie die dat aankan. 
Als de club klein wil blijven, dan volstaat de huidige locatie in het Kocherbos prima. Maar als men kiest 
voor de optie doorgroeien, kan de vereniging zich niet beroepen op een recht op een dichtbij gelegen 
veld, denkend vanuit de huidige locatie!

De club zegt het op zijn eigen website zo: We beschikken over één veld in het idyllische Kocherbos. Met 
de komst van het tweede veld naast het Kocherbos zullen we nog meer (jeugd)leden kunnen laten 
hockeyen. 

Ja, het bos is idyllisch. Maar het hockeyveld in het bos is dat niet. Nu wordt er een uitbreiding gepland 
op een een andere idyllische plek: het weiland voor het Kocherbos, pal naast de dorpsingang. Blijft dat 
idyllisch? Nee! Net als in het bos wordt het idyllische deel gesloopt ten gunste van een onnatuurlijk veld. 
MHC kan en mag in de ogen van Hart voor Muiderberg niet overal een spoor trekken door idyllische 
locaties.  

Het weiland en vooral het dorpsaanzicht zijn van zo’n grote waarde voor het dorp dat dit niet geofferd 
mag worden – ook niet voor de belangen van sportieve minderheid van 292 hockeyende Muiderbergers. 

Conclusies van Hart voor Muiderberg met betrekking tot noodzaak voor leden vanuit het dorp:

59% van de leden komt uit Muiderberg en voor hen voldoet de huidige locatie. 

Als de club leden uit andere plaatsen wil werven en wil groeien, dan moet de vereniging daar ook zelf  
de consequenties van dragen. Dat betekent in het meest logische geval uitzien naar een ander locatie, 
niet noodzakelijkerwijs bij het Kocherbos. 
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Argument 5: de prognose van de Hockeybond. In de Notitie Hockeyveld een beslissing in balans 
gebruiken de gemeente Muiden en de hockey vereniging de volgende prognose7:

De KNHB heeft in januari 2011 een prognose opgesteld. Daaruit kwam naar voren:  Dat er een 
groeipotentieel is van 297 extra leden extra potentieel Muiden/Muiderberg/Nigtevecht/ Nederhorst 
den Berg.  De vereniging verwacht een stabiele ledenontwikkeling.

“Dat er een groeipotentieel is van 297 extra leden”

Hart voor Muiderberg stelt vast dat de bron van deze prognose niet is meegeleverd en kan zich alleen 
baseren op bovenstaande tekst. Gemeente noch MHC tonen aan hoe deze cijfers tot stand zijn 
gekomen. Wij stellen de geldigheid van deze cijfers ter discussie en willen weten welke parameters en 
bronnen leiden tot deze voorspelling.

- Er wordt niet duidelijk gemaakt over welke periode men een ledengroei verwacht. 

- De cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat er al enige tijd geen groei meer plaatsvindt, zie pagina

- Hart voor Muiderberg heeft de beweringen van de KNHB over groei naast de demografische 
voorspellingen van het CBS gelegd en komt tot de conclusie dat er krimp te verwachten is ipv groei. 

De prognose tegen het licht van CBS voorspellingen

De KNHB verwacht een toename van 297 leden.  De periode waarover de groei wordt gerealiseerd is 
onduidelijk. 
297 leden erbij, dat is een significante groei (+60%) ten opzichte van het beste jaar (2010) – een 
toename die ergens vandaan moet komen. De groei kan niet komen uit de groei van de bevolking, zoals 
de voorspellingen van het CBS ons laten zien. Want de demografische ontwikkelingen in Nederland en 
Noord-Holland  laat juist een afname van van de bevolking zien na de geboortepiek in 2000. 
Samengevat:  de prognose van de KNHB gaat tegen de trend  in en is een voorspelling zonder 
onderbouwing. 

Wat zeggen CBS-cijfers 8 over de komende periode?
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Rond het jaar 2000 was er in Nederland een kleine geboortepiek. Het gevolg daarvan is dat er zes tot 
tien jaar later (2006-20010) significant meer kinderen zijn ingestroomd op sportverenigingen. Dit heeft 
gezorgd voor een tijdelijke extra vraag naar sportaccomodaties om de geboortepiek van 2000 op te 
vangen. 

In dezelfde grafiek zien we een sterke daling van het aantal geboorten tussen 2000 en 2013. Dit 
betekent dat er na een periode van forse instroom nu een er sterke afname zal plaatsvinden – volgends 
de demografische ontwikkelingen neemt de instroom significant af  tussen ca 2013 en 2025. 

Op basis van deze cijfers kunnen we al concluderen dat we over het hoogtepunt heen zijn en er geen 
groei meer te verwachten is. De bevolkingstrends laten het tegenovergestelde zien van de prognose van 
de KNHB en weerleggen de bewering dat er dringende behoefte is aan een tweede veld. Op basis van 
deze trends luidt de conclusie  Er is GEEN dringende behoefte aan een tweede hockeyveld .

Als we deze algemene demografische voorspelling naar de cijfers naar de hockeyvereniging vertalen, 
dan komen we op een heel andere berekening dan de prognose van de KNHB. Voor het rekengemak 
gaan we uit van de volgende parameters: ieder kind is op het moment van eerste inschrijven 10 jaar oud 
en de uitstroom blijft gelijk.

De verschillen tussen de cijfers van het CBS en de prognose van de KNHB blijken enorm: 

Hart voor Muiderberg concludeert: De geboortepiek van 2000 heeft gezorgd voor een navenante piek 
in het aantal leden van MHC Muiderberg tussen 2006 en 2010. De komende decennia neemt de 
instroom van leden dramatisch af. Wij weten het zeker: op basis van CBS bevolkingstrendcijfers is er 
geen groei aan te tonen. De KNHB voorspelt een groei tegen de verwachtingen van het CBS in!
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Deze statistiek geeft een gedifferentieerde invulling, die het algemene beeld nog versterkt:

Trend 1 – Er is significante krimp in het aantal geboorten sinds 2004. 

De bevolkingsgroei tussen 2006-2009 is veroorzaakt door immigranten. Na 2009 neemt de 
bevolkingsgroei af. Na 2013 is een zeer laag aantal jeugd instromers bij sportclubs te verwachten door 
de combinatie van bevolkingskrimp en geboorteterugloop.

Trend 2 – Vergrijzing. Het meest opvallend is een snellere vergrijzing en hogere levensverwachting dan 
eerder werd aangenomen9.  

Trend 3 – Terugloop: Het aandeel 15–44-jarigen binnen de totale bevolking, de groep die in 
nieuwbouwbuurten het sterkst is vertegenwoordigd, is gedaald van 46 naar 41 procent. Hart voor 
Muiderberg stelt vast: De terugloop van deze bevolkingsgroep in dorpen als Muiden en Muiderberg 
(met een significant percentage nieuwbouw), zorgt ervoor dat er in de komende jaren geen toename in 
de geboortecijfers te verwachten is. Want deze leeftijdsgroep is in de komende jaren verantwoordelijk 
voor geboorte van kinderen. 

Wat betekenen deze cijfers voor potentiële ledenaanwas voor MHC Muiderberg vanuit de regio?

Muiden: MHC Muiderberg heeft momenteel 138 leden afkomstig uit Muiden.

-Trend 4 – Minder jongvolwassenen door nieuwe woningen: ‘Zo zijn in Muiden, Laren en De Bilt na 
2000 vrijwel geen woningen opgeleverd.’10 

- Nieuwbouwplannen in de regio: Hart voor Muiderberg stelt vast dat alle grootschalige 
nieuwbouwplannen van de gemeente Muiden  zijn vastgelopen of  uitgesteld. Voorbeelden genoeg. 
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Naarden: MHC Muiderberg heeft momenteel 31 leden afkomstig uit Naarden. 
- De uitbreiding en renovatie van het sportpark in Naarden is in volle gang. Nu de hockeyverenging 
Naarden (HC Naarden) er 2 velden bijkrijgt, is toekomstige ledenaanwas uit deze gemeente te 
verwaarlozen. 

Te verwachten krimp: 

- Door de nieuwe velden in Naarden is het waarschijnlijk dat leden vanuit Naarden vertrekken bij 
MHC, ook gezien de te grote reisafstand.
- HC Keramikos heeft samen met HC Naarden de intentie uitgesproken om met ingang van het nieuwe 
seizoen 2013/2014 als één vereniging – Hockey Club Naarden – verder te gaan. Deze club gaat dus op 
in de bovenstaande vereniging en beide hebben geen wachtlijsten.

Amsterdam: (8 spelers) geen significante groei te verwachten vanwege te grote reisafstand en ruim 
aanbod van hockeyclubs in Amsterdam en Amstelveen.

Nigtevecht: deze plaats valt onder de gemeente Stichtse Vecht. Leden afkomstig uit deze gemeente zijn 
niet eerder in de aantallen vermeld. Waarom deze plaats nu met name in de prognose wordt genoemd 
is onduidelijk. Er is geen reden aan te nemen dat er een significante ledenaanwas vanuit Nigtevegt uit 
voortkomt, want inwoners van Nigtevecht hebben diverse dichterbij gelegen hockeyclubs ter 
beschikking.

Nederhorst ten Berg: deze plaats valt onder de gemeente Wijdemeren. Leden afkomstig uit deze 
gemeente zijn niet eerder in de aantallen vermeld. Waarom deze plaats nu met name in de prognose 
wordt genoemd is onduidelijk. Er is geen reden aan te nemen dat er een significante ledenaanwas vanuit 
Nigtevegt uit voortkomt, want inwoners van Nederhorst ten Berg hebben diverse dichterbij gelegen 
hockeyclubs ter beschikking.
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6. Financiële vragen

6.1 Gemeente

De gemeente is eigenaar van het weiland dat naast het Kocherbos ligt en waarvan het voornemen 
bestaat om in het bestemmingsplan toe te staan dat er een hockeyveld op wordt aangelegd.

Financieel is het van belang welke kosten een rol spelen bij het bestemmingsplan.

De documenten van de gemeente geven hier geen inzicht in.

Wij maken er bezwaar tegen dat de gemeente, die geen geld meer beschikbaar heeft en ernstig moet 
bezuinigen, geen inschatting beschikbaar heeft of  althans geen opgave doet van de te verwachten 
uitgaven en geen verantwoording aflegt van de reeds gedane uitgaven.

Vanwege de financiële situatie van de gemeente vindt Hart voor Muiderberg het onverantwoord dat er 
in de officiële documenten geen inschattingstaat van de gemeentelijke uitgaven voor het doel: wijzigen 
van het bestemmingsplan met als doel hierop een hockeyveld aan te leggen. Er is geen businesscase te 
vinden die duidt op een enigszins verantwoorde balans in de uitgaven en inkomsten. Hierdoor kan een 
onbedoeld effect ontstaan op de belastingbetaler, de inwoners dus van de gemeente. Daartegen maken 
wij bezwaar.

Hart voor Muiderberg is van mening dat de gemeente aan de financiële gevolgen van de wijziging van 
het bestemmingsplan onvoldoende aandacht geeft en hier geen inzage in geeft. Wij vinden het 
onverantwoord dat een gemeente in financiële moeilijkheden hier geen plan voor beschikbaar heeft, of  
althans dit niet communiceert. Daartegen maken wij bezwaar.

Wij zijn van mening dat de gemeente, alvorens tot een wijziging van het bestemmingsplan over te gaan, 
alsnog een traject in moet gaan om goede businesscase samen te stellen die aan de burgers 
gepresenteerd kan worden.

Verder worden niet helder gemaakt welke kosten door de gemeente (dus door de belatingbetaler) 
moeten worden gemaakt, en welke door de hockeyclub, voor zowel de investering in de nieuwe situatie, 
als voor het onderhouden van de nieuw ontstane situatie. Wij vinden dat inzage gegeven moet worden 
danwel extra onderzoek moet worden gedaan, daar dit op korte en lange termijn effecten kan hebben 
op de gemeentelijke belastingen.

Hieronder volgen financiële gerelateerde elementen die een rol spelen bij de wijziging van het 
bestemmingsplan en de gevolgen die dit heeft of  kan hebben:

Het weiland wordt momenteel verpacht. Deze pacht zal door de gemeente moeten worden afgekocht, 
en de grond zal een nieuwe bestemming krijgen. 

Er is geen inschatting te vinden van het bedrag dat door de gemeente wordt gereserveerd om de pacht 
af  te kopen. Hoe hoog is dat bedrag?

De grond zal na afkoop van de pacht opnieuw verhuurd of  verpacht worden. 

Er is geen vermelding te vinden van de inkomsten die de gemeente verwacht uit huur door de 
hockeyclub. Hoe hoog zijn de verwachte huurinkomsten?

Er is geen vermelding te vinden wat het beoogde doel is van de resterende grond dus van het gedeelte 
waarop geen hockeyveld komt: Komen hier alsnog inkomsten uit, dan wel vindt verhuur/verpachting 
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plaats en dan voor welk gedeelte, wat is het plan en wat zijn de kosten van de aanpassingen om het veld 
toegankelijk  te houden? Dit zijn ernstige omissies.

De hockeyclub zal een banklening (trachten) te verkrijgen voor de aanleg van het tweede veld, en zal 
huurkosten voldoen. 

Er is geen enkel inzicht gegeven in de effecten op de financiën van de hockeyclub.

Het is onduidelijk welk effect de gewijzigde financiële situatie van de hockeyclub zal hebben op de 
inkomsten (contributies) en uitgaven (aanlegkosten, huur, afschrijving, onderhoud) van de hockeyclub. 

De gewijzigde financiële situatie is niet tegen het licht gehouden van de ontwikkeling in het 
ledenbestand van de hockeyclub. Dit is een omissie – zeker gezien de stagnatie in toestroom van jonge 
leden afneemt en het toenemende aantal oudere spelers die hun lidmaatschap opzeggen. Hierdoor is er 
geen zicht op of  de hockeyclub ook op lange termijn aan de verplichtingen kan voldoen. 

Er mogen op het nieuwe veld geen reclameborden worden geplaatst. Hierdoor kunnen geen extra 
inkomstenbronnen worden aangeboord en komt de lastenverhoging terecht bij de leden. Zijn de leden 
akkoord met een significante verhoging van hun contributie? Wordt rekening gehouden met het 
afzwaaien van veel leden naar andere, goedkopere clubs in de regio?

MHC geeft op haar website geen inzage in de eigen businesscase. Het enige dat wij weten is dat over 
het jaar 2010 de reserves van MHC te beperkt waren en de reserveringen te laag.

Er is geen informatie beschikbaar gedurende welke termijn (in jaren) MHC zijn lening aan de gemeente 
moet betalen. Waar ligt dan het risico d.w.z. wanneer is het break-even-point bereikt tussen de 
investering in het beschikbaar maken van de voorziening, en de huur die wordt geheven om deze 
investering terug te verdienen.

Het moge duidelijk zijn dat er geen situatie mag ontstaan dat MHC niet aan de verplichtingen kan 
voldoen en deze moeten worden afgewenteld op de gemeente en dus op de burger.

Aangenomen wordt dat de hockeyclub huur zal moeten betalen voor het gebruiken van de parkeerplek 
die zich in het bos bevindt. 

Er is geen informatie beschikbaar welke huur betaald moet worden en of  MHC deze kan opbrengen. 
Zie daarover de argumenten hierboven.

Er is geen informatie beschikbaar over de termijn waarop gebruik van worden gemaakt van de beoogde 
parkeervoorziening.

Het is onduidelijk welke partij de kosten maakt om de parkeerplek geschikt te maken voor het beoogde 
nieuwe doel, en hoe die kosten worden terugverdiend.

De gemeente heeft aangegeven dat het zo goed als zeker is dat zij de benodigde uitgaven financiert 
d.w.z. de gemeente doet de uitgaven en moet deze op termijn terugverdienen.

Het is onduidelijk wat de businesscase is van de gemeente.

Wanneer wordt het break-even-point van de gemeente bereikt?

Er is geen inzage gegeven waar de gemeente het geld vandaan haalt om de investering te doen. Deze 
opmerking geldt ook voor het nu lopende vooronderzoek.
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Er is geen inzage gegeven in de afwegingen die de gemeente heeft gemaakt om prioriteit te geven aan 
de uitgaven ten behoeve van de bestemmingsplanwijziging ten gunste van de hockeyclub.

Er is geen opgave gedaan ten koste van welke gemeentelijke plannen de uitgaven ten behoeve van de 
hockeyclub worden gedaan.  Dit is van groot belang daar de gemeente geen geld meer heeft en er zeker 
nog plannen zullen liggen voor andere investeringen ten behoeve van de burgers. Het is hierdoor voor 
de burgers onduidelijk  welke uitgaven bestemd voor het algemeen belang nu niet meer kunnen worden 
gedaan en wat het effect hiervan zal zijn op de burgers.

De gemeente doet de investering en verwacht hiervan uiteindelijke terugbetaling. 

Er is niet aangegeven of  en hoe de gemeente bewerkstelligt dat terugbetaling blijft gegarandeerd. Het 
ziet ernaar uit dat de gemeente zich garant stelt voor de situatie dat MHC niet aan haar verplichting 
kan voldoen.

Wij achten het onverantwoord dat een gemeente die in financiële moeilijkheden verkeert, het risico op 
zich neemt en/of  zich garant stelt voor non-betaling, met de daaruit voortvloeiende risico’s op de 
gemeentelijke belastingen.

6.2 Onderhoud door de gemeente.

Het toenemende gebruik van het bos en zal extra onderhoud vereisen. Het is niet aangegeven hoe dit is 
geregeld en wat dit kost.

Niet aangegeven is wat beoogd wordt met het resterende deel van het weiland, en of  dit effect kan 
hebben op de onderhoudskosten die de gemeente maakt.

6.3 Beplanting.

Niet aangegeven is welke kosten worden ingeschat voor de herinrichting met beplanting op de gronden 
waar het hockeyveld zal komen.

Het is onduidelijk wie en op welke wijze bovenbedoelde kosten betaalt. 

Onduidelijk is hoe kan worden gegarandeerd dat de kosten die moeten worden gemaakt om het 
dorpsaanzicht nog enigszins acceptabel te houden, ook echt worden gemaakt. Wij vrezen dat op dit 
punt zal worden bezuinigd en verrommeling ontstaat.

Het onderhoud van de beplanting is evenmin begroot en geregeld.

6.4 Kosten van alternatieven.

Voor zover de gemeentelijke documenten kosten bevatten, zijn deze voor de locaties Weiland 
Kocherbos en Negen Morgen exact gelijk. Hoe kan dit gelijk zijn? Hart voor Muiderberg concludeert 
dat hier sprake is van een te ruwe inschatting.

Het is onduidelijk welke kosten in de afwegingen van de locaties niet zijn meegenomen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat de kostenopgaven onvolledig zijn, te globaal.

Er wordt in de beslissingstabel die is gebruikt bij de afweging van de alternatieven geen inzage gegeven 
in de termijn waarop de alternatieven bruikbaar blijven. Gezien de plannen van uitbreiden van de 
gemeente en van samenvoegen van de gemeente met andere gemeentes, achten wij het van groot 
belang hoe deze afweging is. Immers een hockeyveld in het weiland bij het Kocherbos is moeilijk uit te 
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breiden, dus de investering is voor een relatief  korte termijn maar wel met een lange termijn effect op 
het dorpsaangezicht en op de natuur. Er zijn locaties die gedurende een veel langere termijn geschikt 
zijn en dus duurzamer en meer toekomstvast zijn. 

Wij zijn van mening dat een investering in een toekomstvaste locatie minder risico’s met zich meebrengt 
en een betere businesscase heeft, zelfs als de initiële investering hoger zal zijn. Wij verzoeken om meer 
tijd uit te trekken voor onderzoek.

6.5 Beschikbaar jeugd/oefenveld op de Negen Morgen.

Het veld dat mede ten behoeve van de hockeyclub en met hun toestemming is aangelegd bij Negen 
Morgen, is betaald door de gemeente (kosten € 350.000). Wij vragen ons af  of  deze investering al is 
afgeschreven en of  hier sprake kan zijn van een desinvestering.

Het is onduidelijk wat er gebeurt met de onderhoudskosten van het veld bij Negen Morgen. Deze zullen 
nu ten dele worden gedragen door de hockeyclub. Wat zijn de financiële gevolgen als de hockeyclub van 
dit veld geen gebruik meer maakt?

6.6 Synergie met andere sportclubs.

Alhoewel er traditioneel een scheiding bestaat tussen bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs, vragen 
wij ons af  of  dit gezien de tijdgeest financieel nog wel kan.

Niet onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om de voetbalclubs van Muiderberg en Muiden, en de 
hockeyclub van Muiderberg, een gezamenlijke locatie te gunnen. Wij verzoeken u dit onderzoek alsnog 
te doen.

Wij verzoeken u om te onderzoeken of  er een businesscase is als de locaties van meerdere clubs worden 
geïntegreerd, dit mede gezien tegen het perspectief  van de beoogde uitbreiding van de gemeente en de 
beoogde integratie met andere gemeentes.

6.7 Vooronderzoek.

Onduidelijk is hoe hoog de kosten zijn van de vooronderzoeken die plaatsvinden, ook bijv. door de 
Grontmij.

Niet aangegeven is wie deze kosten betaalt en of  deze in een businesscase zijn opgenomen.

Hart voor Muiderberg verzoekt de gemeente met klem om alle bovengenoemde financiële vragen, omissies, opmerkingen en 
bezwaren apart toe te lichten.
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7 Het groene beleidsplan van de gemeente Muiden

De gemeente Muiden heeft een groen beleidsplan. Het ontwerp bestemmingsplan 2e hockeyveld staat 
in zijn intentie en uitvoering haaks op de visie in dat beleidsplan. 

Wij vragen u om op een onderstaande in het oog springende punten aan te geven hoezo het ontwerp bestemmingsplan tweede 
hockeyveld zwaarder weegt dan de integrale visie en het vastgesteld gemeentelijk beleid.

Het weiland naast het Kocherbos, waar de gemeente het hockeyveld wil laten aanleggen, ligt in een 
gebied van grote bouwkundige waarde: 

Welke specifieke bouwkundige afwegingen heeft de gemeente gemaakt om het hockeyveld in dit gebied te plannen, rekening 
houdend met de grote bouwkundige waarde van het weiland?

In het groene beleidsplan van de gemeente Muiden gaat het met name over de ‘structuurvisie 
landschappelijk niveau’. Daarin staat onder meer:  

- Behouden en versterken van het bestaand groen; 

- Uitbreiden op de plekken die de landschappelijke groenstructuur verbeteren; 

- Het beeld binnen de polders wordt bepaald door openheid en het groen van erfbeplantingen; 

- Landmarks en bijzondere plekken dragen bij aan de oriëntatie in en de identiteit van het gebied. Zij 
worden versterkt door de groenstructuur.  

Muiden zet zich in voor revitalisering van de buitens in Muiderberg
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Dit betekent dat de groenstructuren van de voormalige buitens worden onderhouden en moeten kansen 
voor herstel van de buitens worden benut en ondersteund, zoals recent bij het particuliere initiatief  voor 
onderhoud van het Kocherbos.   

Hart voor Muiderberg constateert: Door de aanleg van een hockeyveld in het weiland voor het 
Kocherbos komt de groenstructuur van het Kocherbos in gevaar. De groenstructuur van het Kocherbos 
kenmerkt zich ook door de heldere afbakening tussen weiland en bosrand, zoals vaak het geval is bij 
buitens. Het Kocherbos wordt verbonden met het buiten Hofrust. Het Kocherbos steekt duidelijk af  en 
vormt een onverzettelijke, stevige signatuur. De rand Structuur is ook datgene wat er niet is, zoals de 
omspanning van of  de grens van de ruimte.  Door de inpassing van het hockeyveld wordt de structuur 
afgebroken. Dit is in strijd met de missie van Muiden om de buitens te revitaliseren. 

Welke overwegingen heeft de gemeente gemaakt om de kenmerkende structuur (de groenstructuur van het Kocherbos) geweld 
aan te doen?

Hart voor Muiderberg constateert: Door de aanleg van een hockeyveld in het weiland voor het 
Kocherbos komt de structuur van het Wilgenlaantje in gevaar. Het ‘Wilgenlaantje’, vormt een 
belangrijk landschappelijk element. Kenmerk van het Wilgenlaantje is dat het een wilgenrij is die in de 
vrije ruimte staat. Wilgenrijen kenmerken zich juist in het open landschap zoals nu ook het geval is. Dit 
beeld verdwijnt zodra het hockeyveld wordt ingepast, de wilgenrij zal opgaan in de direct achter de 
sloot gelegen groenzone / struweel / haag of  bomen, op drie meter van de geplande omheining en dug 
outs. Daarbij komt dat de wilgenrij aangeeft hoe de sloten lopen, een ander kenmerk van de historie van 
het landschap. Ook dit verdwijnt, wordt onzichtbaar in de achterliggende bossage opgenomen. 

In de structuurvisie wordt daarentegen gezegd: 

Het beeld binnen de polders wordt bepaald door openheid en het groen van erfbeplantingen.

Welke overwegingen heeft de gemeente in deze kwestie om de kenmerkende structuur (de wilgenrij) geweld aan te doen?

Hart voor Muiderberg constateert: Door de aanleg van een hockeyveld in het weiland voor het 
Kocherbos komt de groenstructuur van het weiland in gevaar. Het ‘weiland’ vormt een belangrijk 
landschappelijk element en is van oudsher onderdeel van de buitens rond Muiderberg. Door het 
afgraven van het weiland wordt de groenstructuur vernietigd en komt er dode materie voor terug. 
Materie die geen waarde toevoegt aan de natuur. Sterker nog: door de aard van het materiaal is er geen 
leven op het oppervlak mogelijk, verandert de temperatuur van de grond, (oa door reflectie maar door 
gebrek aan ademend land, de dauw ontbreekt en meer). Het is onduidelijk welke consequensties dit 
heeft voor de natuur.

De structuurvisie daarentegen zegt: 

- Behouden en versterken van het bestaand groen; 

- Uitbreiden op de plekken die de landschappelijke groenstructuur verbeteren; 

Welke overwegingen heeft de gemeente in deze kwestie om de kenmerkende structuur (het weiland voor het Kocherbos) geweld 
aan te doen?

Hart voor Muiderberg constateert: Door de inpassing van een hockeyveld komt de structuur van de 
steilrand in gevaar. De steilrand is besproken tijdens de commissievergadering RO en de 
informatiebijeenkomst van de gemeente. Hart voor Muiderberg wilde het belang van dit 
landschappelijk fenomeen aantonen. Maar een inhoudelijk gesprek werd ontweken door onder meer de 
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term ‘steilrand’ ter discussie te stellen, het wel of  niet aantoonbaar hebben van de geomorfologische 
waarde en meer. Waar het ons om gaat is de visuele en kenmerkende scheiding tussen bos en weiland. 
De steilrand is extra goed zichtbaar door vroegere zandafgraving. Kijk je vanaf  het weiland naar het 
bos, dan zie je de ‘Muiderberg’ waaraan ons dorp zijn naam te danken heeft. In veel stukken wordt dit 
de steilrand genoemd. Nergens is zo goed de scheidslijn tussen de historische zandplaat en het 
afgegraven gebied te zien. Deze afgravingen zijn een belangrijk onderdeel van Muiderbergse historie, 
hier omheen ontstond een cultuur van buitenhuizen. Deze afgravingen brachten werkgelegenheid. De 
steilrand is als een monument voor alle mensen die hier gewerkt hebben. En het is een zichtbare 
verbinding met het robuuste verleden van onze dorpsgemeenschap. 

Voor de goede orde wijst Hart voor Muiderberg erop, dat deze steilrand in de Nota Cultuurhistorie en 
Landschap van de gemeente Muiden expliciet wordt genoemd als bepalend element in de 
Binnendijkse-, Overscheensche-, Berger- en Meentpolder en dat de betreffende tekst eensluidend is 
opgenomen de toelichting bij het onderhavige ontwerp bestemmingsplan bij de behandeling van de 
Binnendijkse-, Overscheensche-, Berger- en Meentpolder, en wel als volgt: 

‘Deze samengevoegde polder, ook wel BOBM-polder genoemd, valt ook onder het kleiweidelandschap 
en is ook open van karakter. […] De grens tussen de BOBM-polder en Muiderberg wordt gevormd 
door het Kocherbos (onderdeel voormalig buiten) en de daarlangs gelegen kenmerkende steilrand, waar 
de grens van de vroegere zandafgravingen bij Muiderberg loopt.’

Daarna wordt de steilrand genoemd als bepalend element voor de waardevolle historische 
landschapselementen. Vervolgens stelt de toelichting: ‘Voor een aantal karakteristieke elementen in het 
landschap, die niet onder één specifieke functie te scharen zijn, is de dubbelbestemming ‘Waarde – 
Cultuurhistorie’ opgenomen.’

Weliswaar is ter plaatse van deze steilrand de dubbelbestemming Archeologie - overigens voor een veel 
groter gebied - van toepassing, maar deze dient slechts ter bescherming van eventuele ondergronds 
aanwezige resten. De steilrand is, juist vanwege de bovengrondse zichtbaarheid, van bijzondere 
geomorfologische betekenis. HvM is van mening dat deze bijzondere omstandigheid bescherming 
behoeft en dat de dubbelbestemming 'Waarde - Cultuurhistorie' daarvoor geëigend is.

Bent u bekend met de historie van de afgravingen bij Muiderberg?

Bent u bekend met de waardetoekenning van de steilrand, zoals hierboven genoemd en in diverse beleidstukken genoemd?

Welke overweging heeft de gemeente gemaakt die de steilrand tot niet ter zake doende hebben afgedaan, zoals ook bleek 
tijdens de inspreekavond op 10 april jl.?

Ter overweging: het aanzicht via Googweg verdient ook te worden opgenomen in het beschermd dorpsgezicht. 

Op welke wijze gaat de gemeente het historische belang van dit hele gebied en met name van de historische steilrand, veilig 
stellen?

De structuurvisie zegt over Muiderberg: 

De ligging aan de rand van het IJmeer en de groene omgeving met bos en natuur geeft het dorp een 
heel eigen woonkwaliteit. 

Landmarks en bijzondere plekken dragen bij aan de oriëntatie in en de identiteit van het gebied. Zij 
worden versterkt door de groenstructuur.  
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Is de gemeente doordrongen van het feit dat de groene omgeving met bos en natuur het dorp een heel eigen woonkwaliteit 
geeft?

En is de gemeente bewust van het het feit dat het hockeyveld een inbreuk op deze groene omgeving is en daarmee inbreuk op 
de woonkwaliteit?

 De identiteit van het dorp en oriëntatie op andere landschappelijke bijzonderheden van het gebied 
worden aangetast als door aanleg van een hockeyveld met bouwsels en groene camouflage deze 
bijzondere plek aan het zicht wordt onttrokken. 

Welke overwegingen heeft de gemeente om de kenmerkende structuur (steilrand) geweld aan te doen?

De steilrand vergeten!

HvM constateert dat de waarde van de historische steilrand in het ontwerp bestemmingsplan niet of  
nauwelijks wordt beschreven. We beschouwen dit als een ernstige omissie in het plan. Het betreft de 
zogenaamde steilrand aan de zuidzijde van het Kocherbos en de cultuur historische waarde ervan (zie 
boven). 

Bovendien constateert HvM dat de steilrand en het open veld onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
De steilrand kan alleen tot zijn recht komen als hij zichtbaar is vanuit de open ruimte die ervoor ligt. 
Elk object, zij het struiken, een haag, bebossing of  andere begroening, die voor de steilrand wordt 
aangelegd, zorgt voor belemmering van het vrije zicht en zal de blik op de steilwal verdringen. 
Muiderberg dankt haar naam aan deze zandplaat. Die is nu zichtbaar. Met aanleg van een hockeyveld, 
bouwsels en camouflerende maatregelen rond die bouwsels is dat niet meer het geval.  

HvM constateert dat de gemeente zichzelf  in zijn eisen rond het beoogde groenplan tegenspreekt. Je 
kunt geen sportveld met bouwsels en groene camouflage aanleggen én tegelijkertijd het vrije zicht op de 
steilrand behouden. 

Hoe gaat de gemeente voldoen aan de eisen (genoemd ‘randvoorwaarden’) van de raad (steilrand zichtbaar houden) als de 
aanleg van een sportveld plus bouwsels en camouflage dat in principe onmogelijk maakt? 

Welke garanties kan de gemeenteraad van tevoren afdwingen als de invulling van het groenplan niet bekend wordt gemaakt 
voor de raadsvergadering waarin over het ontwerp bestemmingsplan wordt gestemd? 

Hart voor Muiderberg vraagt met klem om bekendmaking van het definitieve groenplan, zodat de raad 
op tijd ziet dat niet aan de eisen kan worden voldaan.

HvM constateert dat niet alleen de eigen visie en beleid voor beheer en behoud van het dorpse karakter 
van Muiderberg worden geschonden, maar ook veel PR materiaal van de gemeente Muiden zijn 
waarde verliest, als dit ontwerp bestemmingsplan wordt uitgevoerd. Het prachtige dorpsaanzicht, 
gecreëerd door de steilrand met open vlakte, het kenmerkende Wilgenpad en de bomenrij aan de 
Googweg wordt niet alleen geroemd in het Muiderberger volkslied, maar ook met trots genoemd in de 
VVV brochure van Muiden en allerlei andere promotiemiddelen. De gemeente plant een ernstige 
verminking van het dorpsaanzicht. Dat is dus niet meer van waarde voor de gemeente. 

Wat gaat de gemeente Muiden doen met deze achterhaalde PR-documentatie? 

Hart voor Muiderberg stelt bovendien vast dat de gemeente onterecht vooruitloopt op de uitslag van de 
stemming over de vaststelling van dit ontwerp bestemmingsplan. De gemeente doet de waarde van de 
steilrand in het bestemmingsplan hockeyveld af  als ‘niet relevant’ en laat de steilrand als geheel weg uit 
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het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied. Onze inziens zijn deze twee bestemmingsplannen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gemeente splitst deze opzettelijk. Dit roept vraagtekens op. In 
onze ogen is het splitsen van de bestemmingsplannen meer dan een omissie, zoals 
Vechtplassencommissie (VPC) het stelt in haar zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan van 16 april 
2013.11 

Wij vragen de gemeente om een inhoudelijke toelichting op het van elkaar loskoppelen van de verschillende 
bestemmingsplannen. Wij vragen de raadsleden bovendien met klem om een hernieuwde belangenafweging.
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8. Misleiding van burgers door tegenstrijdig beleid

Wij hebben dit onderwerp zijdelings in hoofdstuk 4 behandeld. Daar stelden wij vragen over de 
achterliggende redenen van de gemeente om alle beleidsstukken zo hopeloos met elkaar te verknopen.

In dit hoofdstuk komt Hart voor Muiderberg terug op de overlappingen, tegenstellingen, 
tegenstrijdigheden en ongelijkmatigheden in de verschillende beleidsplannen die ons weiland betreffen. 
Nu vanuit het perspectief  van het inhoudelijke beleid.

A) Het ontwerp bestemmingsplan tweede hockeyveld verwijst naar het Bestemmingsplan 
Landelijk Gebied 1993.

In het nu geldige bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming Agrarisch Gebied met 
natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden.

B) In het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 wordt het gebied met name 
genoemd als belangrijke waarde: 12

De Binnendijkse-, Overscheensche-, Berger- en Meentpolder  

Deze samengevoegde polder, ook wel BOBM-polder genoemd, valt ook onder het 

kleiweidelandschap en is ook open van karakter. Slechts een gedeelte van de polder 

ligt in Muiden. De grens tussen de BOBM-polder en Muiderberg wordt gevormd door 

het Kocherbos (onderdeel voormalig buiten) en de daarlangs gelegen kenmerkende 

steilrand, waar de grens van de vroegere zandafgravingen bij Muiderberg loopt. Een 

ander opvallend landschappelijk kenmerk is het zogenoemde ‘Wilgenlaantje’, dat loopt 

van de Googweg tot de V.I.S.-Kazemat (geschutspost).  

Kernkwaliteiten: 

- openheid van het landschap; 

- waardevolle historische landschapselementen. 

 Bepalende elementen: 

- begrenzing door het Kocherbos; 

- overgang van lage polder naar hoge zandgrond Muiderberg; 

- het ‘Wilgenlaantje’. 

Daarbij komt ondersteuning van het bovenstaande door de extra aantekeningen in de nota van 
zienswijzen:

1.7 Alle gebieden, vallend onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een bestemming ‘Natuur’ geven. 

Gelet op de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie dienen gebieden die onder de EHS 
vallen en waar reeds natuur aanwezig is, bestemd te worden als ‘Natuur’. In het ontwerp zijn daarom 
een aantal gebieden gewijzigd van de bestemming ‘Groen’ naar ‘Natuur-1’.

De volgende gebieden hebben de dubbelbestemming ‘Waarde – Cultuurhistorie’ 
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gekregen: de Naardertrekvaart, Zeedijk beoosten Muiden, een zone van 100 meter 

aan weerszijde van de hoofdverdedigingslijn (frontlijn), het ‘Wilgenlaantje’  en de 

restanten van boerderij Hofland. Hierbij is het gebied van het Tracébesluit SAA 

uitgezonderd. 

Beide bestemmingsplannen Landelijk Gebied (1993 en ontwerp 2013) zijn zó duidelijk over het gebied 
dat je als burger geen enkele verandering verwacht in het aanzicht van het dorp – al helemaal niet het 
afbreken van het weiland ten behoeve van sport faciliteiten. Op basis van deze bestemmingsplannen 
mag je als burger verwachten dat er helemaal niets verandert. 

Op welke wijze heeft de gemeente op voorhand en in de stukken gemeld dat er een cruciale wijziging in de 
bestemmingsplannen Landelijk Gebied voor het weiland bij het Kocherbos is voorzien?

Hoe rechtvaardigt de gemeente deze duidelijke inbreuk op de eigen visie op het landelijk gebied?

C) In het ontwerp bestemmingsplan 2e hockeyveld wordt met nadruk gesteld:

Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat parallel aan het 

bestemmingsplanproces van deze partiële herziening, ook gewerkt wordt aan de 

wettelijk verplichte actualisatie van het bestemmingsplan voor het hele landelijk 

gebied van Muiden. De ontwikkeling van de aanleg van het 2e hockeyveld is niet in het 

bestemmingsplan voor het landelijk gebied van Muiden opgenomen omdat beide 

plannen een andere aanleiding en planningsdoelstelling hebben. 

Hart voor Muiderberg wil dat ge gemeente duidelijk verklaart welke verschillende aanleidingen en planningsdoelstellingen de 
beide plannen hebben. 

In het kader van openheid van bestuur is het aannemelijk dat de voorgenomen wijzing aangaande het extra hockeyveld wél in 
het BP LG 2013 wordt meegenomen. Waarom wordt dit er expliciet buiten gehouden?

Hart voor Muiderberg concludeert: Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 en het 
ontwerp bestemmingsplan Tweede Hockeyveld conflicteren met elkaar. Het ontwerp bestemmingsplan 
Landelijk Gebied 2013 benoemt exact het gebied waar nu een hockeyveld wordt gepland, namelijk 
alledrie de bepalende elementen. 

Hoe gaat de gemeente deze conflicterende belangen managen?
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Foto van de huidige situatie: eenheid in de velden ten zuiden van het Kocherbos

D) 7.2 Aanbevelingen groenstructuur landschappelijk niveau 

Googweg. De gemeente stelt in het Groenbeleidsplan het volgende: De fragmentatie verhindert de 
gewenste markering van de polderrand door een gesloten bomenrij13. 

De ingeplande wijziging met betrekking tot het tweede hockeyveld ligt ook aan de Googweg. Daar waar 
de gemeente in het groen beleidsplan aangeeft, hinder te hebben van fragmentatie van het landschap 
aan de Googweg, breekt de gemeente nota bene aan exact dezelfde weg het landschap op in 
onsamenhangende delen! Dat betekent dat de gemeente met de aanleg van een hockeyveld op deze 
plaats eigen beleid doorkruist. (fragmentatie). 

Bent u op de hoogte van de fragmentatieproblematiek op de Googweg?

Waarom is de belangenafweging in dit geval verlopen ten gunste van het ontwerp bestemmingsplan 2e hockeyveld?

Hoe gaat u de fragmentatie compenseren?

In het zelfde stuk schrijft de gemeente: Aanbevolen wordt de ruimtelijke eenheid verder te versterken 
door de nu gefragmenteerde laanbeplanting langs de hele Googweg aan te vullen.

Bent u bekend met deze aanbeveling? 

Bent het met ons eens dat het tegenstrijdig klinkt om enerzijds de eenheid in de bomenrij te herstellen en anderzijds een 
landschap (waar duidelijk sprake is van eenheid) te versplinteren door de aanleg van een hockeyveld?
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Fotomontage van de beoogde nieuwe situatie: landschappelijke eenheid verbroken!

Begrijpt u dat deze tegenstrijdigheid voor de inwoners van Muiderberg niet te bevatten is? 

Hart voor Muiderberg heeft de indruk dat de gemeente haar eigen beleid doorkruist en met 
verschillende maten meet. De invulling van het ontwerp bestemmingsplan 2e hockeyveld heeft de schijn 
van willekeur, evenals onsamenhangende en onevenwichtige besluitvorming.

Welke uitleg heeft u voor de tegenstrijdigheid van het opbreken van het landschap (waarin hockeyveld gepland) enerzijds en 
herstellen van de bomenrij anderzijds?

Welke overweging heeft u gemaakt voor het opbreken van het landschap waarin hockeyveld gepland? 

Waarom is deze cruciale overweging niet als criterium meegenomen in de beslissingsmatrix die ten grondslag lag aan de 
beslissing van de gemeenteraad voor deze locatie?

De burger wordt op het verkeerde been gezet doordat in het ontwerp bestemmingsplan Landelijk 
Gebied 2013 géén landschappelijke veranderingen worden gemeld, maar ook in het ontwerp 
bestemmingplan 2e hockeyveld expliciet wordt geschreven dat er niets verandert in het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 tav het aanleggen van een hockeyveld. Dit klopt niet!

Een burger kan op basis van de bestemmingsplannen LG 2013 en 1993 niet voorzien dat er binnen 
enkele maanden een grote verandering aankomt. Dit wekt de aanschijn op het met voorbedachte rade 
achterhouden van informatie, dan wel het omzeilen en veranderen van de waarheid. In de zakenwereld 
noemt men dat misleiding. Wij vinden de handelwijze van de gemeente in  ieder geval is laakbaar, en 
niet integer. 

Beide ontwerp bestemmingsplannen worden seperaat behandeld, maar dat klopt natuurlijk niet, want: 

- De parkeerplaats in het Kocherbos moet worden opgenomen in het BP LG 2013, anders kun je 
problemen verwachten in BP 2e hockeyveld. 
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- Voor de aanleg van een hockeyveld wordt de bestemming van het terrein veranderd van agrarisch in 
sport. 

- Er lopen plannen om de eenheid van beeld aan de Googweg te herstellen, maar ondertussen breekt 
een nieuw plan de eenheid. 

Welke verklaring heeft de gemeente voor het feit dat plannen elkaar ‘uitsluiten’ van wederzijdse afhankelijkheid?

Waarom is in het bestemmingsplan 2e hockeyveld niet vermeld dat er in BP LG 2013 wordt gewerkt aan de bestemming 
Parkeerplaats? 

Hart voor Muiderberg wil weten: hoe verhouden andere nota’s, beleidsstukken en beleidsvoornemens zich tot de lopende 
wijzigingen?

E) Het Tracébesluit SAA kent een aantal gebieden waar natuur wordt gecompenseerd. Deze 
gebieden hebben de bestemming ‘Natuur-2’ gekregen met specifieke regels voor de gebieden. De exacte 
invulling van het gebied zal pas geheel duidelijk worden in de uitvoeringsfase. 

Op welke wijze houdt de gemeente hier rekening mee?

We veronderstellen dat de gemeente een impact analsye heeft gemaakt. Welke effecten heeft het Tracébesluit op de bestaande 
en ontwerp bestemmingsplannen?

F) Beschermd dorpsgezicht: welke plannen heeft de gemeente en op welke termijn worden die 
uitgevoerd? 

Is het u bekend dat veel Muiderbergers het aanzicht van het Kocherbos als beschremd dorpsgezicht willen zien? 

Nu u hier door Hart voor Muiderberg op wordt geattendeerd, hoe past deze uitdrukkelijke wens in de plannen om een 
hockeyveld aan te leggen op een plaats waar heel veel reuring over bestaat? 

G) Archeologie 14

De bekende (flanken van) stuwwallen of  dekzandruggen rond Muiderberg hebben een hoge 
archeologische verwachting voor deze periode. 

Zijn deze wallen onderzocht? 

Is rekening gehouden met de implicaties van een (al dan niet gedwongen) onderzoek voor de aanleg van een sportveld op deze 
plaats?

H) Cultuurhistorische waarden

Om een bestemmingsplan te wijzigen het noodzakelijk nut en noodzaak aan te tonen, zeker in het geval 
van het afnemen van de cultuurhistorische waarden van het dorp. 

Hart voor Muiderberg is ervan overtuigd dat er belangrijke cultuurhistorische waarden van ons dorp 
verloren gaan en dat nut en noodzaak – die niet kunnen worden aangetoond, zie hoofdstuk 5 – zich op 
geen enkele manier verhouden tot het nut van dit weiland voor de Muiderbergse gemeenschap als 
geheel. 
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Kun je een beeld stelen? Een uitzicht?

Tot voor kort werd er niet veel belang gehecht aan de waarde van teksten. Of  van ideeën, van natuur, 
gezondheid of  welzijn. Steeds vaker erkennen we de waarde van immateriele zaken als een gedachte/
idee (patent, beeldrecht en meer), een tekst (auteursrecht) of  van vervuiling (CO2). We drukken deze 
waarden soms ook uit in geld, zoals bij een patent of  beeldrecht bij een foto. De afdruk van een foto 
kost niet veel, de waarde zit in het intrinsieke, immateriële deel. Gebruik je iemands patent zonder te 
betalen, is dat diefstal. Tot voor kort werd de diefstal van elektriciteit niet als misdrijf  gezien. 
Ondertussen zijn we wel aan dit idee gewend en is het logisch. Iets van waarde kun je afnemen.Iets 
afnemen zonder instemming is: diefstal.

 Nu een stap verder: kun je een uitzicht stelen? Je kunt iemand zijn uitzicht afnemen, door er een muur 
(of  een ballenvanger) voor te zetten. Maar is dat ook diefstal? Zo ja, welke waarde heeft het gestolene 
dan? Sommige gemeenten hebben een beschemd dorpgezicht. Blijkbaar vinden we dat ‘gezicht’ van 
een zo grote waarde dat we het willen beschermen. 

Hart voor Muiderberg wil van de gemeente Muiden weten: hoe drukt u de immateriële waarde van het aanzicht van 
Muiderberg uit? 

Wat kunnen burgers doen, als de gemeente hun uitzicht steelt?

Of  is het voldoende om te stellen: je kunt het alleen verminken, net als dat iemands gezicht verminkt kan worden door een 
ongeluk, een klap? 

Wat doet de gemeente er als iemand zijn of  haar woning verandert, terwijl die valt onder de categorie beschermd 
dorpsgezicht? 

Wat is er nodig om er voor te zorgen dat we het aanzicht van Muiderberg kunnen behouden, zonder dat op dit moment een 
beschermd dorpsgezicht is? 

De gemeente Muiden heeft de ambitie om haar cultuurhistorie te behouden en waar mogelijk te 
versterken om hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit te realiseren 15. Uitgangspunt is het ‘ontwikkelen met 
behoud van identiteit en kwaliteit.’ 

In de bijgeleverde documentatie van de gemeente worden beschermingsplannen en verordeningen 
aangehaald, maar het is onduidelijk of  en hoe hoe de gemeente haar afspraken en / of  verplichtingen 
die daarin zijn vastgelegd nakomt.

Op welke wijze heeft de gemeente de bestaande afspraken en geïnventariseerd en geëvalueerd?

 Welke garantie geeft de gemeente dat deze afspraken nagekomen worden?

Als gevolg van de MoMo zijn het Besluit ruimtelijke ordening en de Monumentenwet op 1 januari 2012 
aangepast. Belangrijkste gevolgen zijn de plicht voor gemeenten om bij het opstellen van 
bestemmingsplannen rekeningen te houden met de aanwezige cultuurhistorische waarden. 

Het verdient aanbeveling om, ook indien zich nog geen ruimtelijke ontwikkelingen voordoen, enkele 
zones nader te inventariseren, zoals het gebied van de Seeadler en de buitenplaatszones bij Muiderberg.
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Welke cultuur-historische waarden kent de gemeente Muiden zelf  toe aan het betreffende gebied? 

I) Nota Cultuur en Landschap januari 2013

Niet alleen in het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 staan het karakter en de waarde 
van het weiland voor het Kocherbos omschreven. In de gemeentelijke Nota Cultuur en Landschap uit 
januari 2013 staat eigenlijk het hele verhaal waar Hart voor Muiderberg voor strijdt. Onze stichting 
maakt zich sterk voor het behoud van hetgeen de gemeente nog geen half  jaar geleden 
tot beleid heeft gemaakt! 

Voor de volledigheid nemen we deze nota in onze zienswijze op, opdat de gemeente weet wat we 
bedoelen, zie onderstaand.

Hart voor Muiderberg is van mening dat de gemeente nalatig en onzorgvuldig heeft gehandeld door 
deze nota niet te vermelden in de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan 2e hockeyveld. De 
gemeente neemt bewust een aantal andere zaken wél op in hoofdstuk 2.2 Uitgangspunten.
De gemeente vermeldt het gebied als volgt: 

Het gebied grenst direct aan het Kocherbos. Aan de andere zijde wordt het gebied begrensd door een 
wandelpad met een rij knotwilgen (Wilgenpad).

Dit is een veel kortere en minder precieze beschrijving van het gebied de manier waarop het in de Nota 
Cultuur en Landschap is omschreven. Hier worden beslissers en belanghebbenden wederom niet of  
onvolledig geïnformeerd. Hart voor Muiderberg vreest dat door zulke formuleringen en het weglaten 
van een belangrijke nota onder andere de provincie Noord Holland te gemakkelijk akkoord gaat met 
het ontwerp bestemmingsplan, omdat de toelichting de indruk wekt volledig te zijn. 

Waarom verwijst de gemeente niet naar de eigen Nota Cultuur en Landschap in het ontwerp bestemmingsplan?

Zo staat het weiland in de Nota Landschap en Cultuur:

3.3.5 De Binnendijkse-, Overscheensche-, Berger- en Meentpolder  

 Deze samengevoegde polder, ook wel BOBM-polder genoemd, valt ook onder het kleiweidelandschap 
en is ook open van karakter. Slechts een gedeelte van de polder ligt in Muiden. De grens tussen de 
BOBM-polder en Muiderberg wordt gevormd door het Kocherbos en de daarlangs gelegen 
kenmerkende steilrand. 

Aan de steilrand is zichtbaar tot  waar de grens van de vroegere zandafgravingen bij Muiderberg loopt. 

Het Kocherbos en de steilrand zijn bepalend voor de entree van Muiderberg. 

Een ander opvallend landschappelijk kenmerk is het zogenoemde ‘Wilgenlaantje’, dat loopt van de 
Googweg tot de V.I.S.- Kazemat (geschutspost, zie hoofdstuk 6). Langs het laantje staat een rij 
knotwilgen. 
Het is zeer goed mogelijk dat het Wilgenlaantje ter ontsluiting van V.I.S.-Kazemat is aangelegd.  

 Kernkwaliteiten: 

- openheid van het landschap 

- waardevolle historische landschapselementen  

 Bepalende elementen: 

- begrenzing door het Kocherbos 

- overgang van lage polder naar hoge zandgrond Muiderberg 

- het ‘Wilgenlaantje’ 
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afbeeldingen uit de Nota Landschap en Cultuur

Hart voor Muiderberg concludeert: aangezien de gemeente Muiden zelf  heeft vastgesteld dat ‘Het 
Kocherbos en de steilrand .. bepalend [zijn] voor de entree van Muiderberg’, waarom zouden burgers 
dan nog iets moeten aanvoeren? De gemeente verwerpt willens en wetens haar eigen waarden!

De gemeente wordt hierdoor niet alleen een onvoorspelbare partner in het beschermen, herstellen en 
onderhouden van de natuur, van het dorpsgezicht en leefomgeving, het behouden van de 
landschappelijke, culturele en sociale waarden van het dorp, maar geeft ook weinig blijk van kennis van 
de natuurlijke en cultuurhistorische waarde van het betreffende gebied waarin het object van wijzging 
ligt. 
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9. Parkeren in het Kocherbos

De hockeyclub wil, gekoppeld aan de aanleg van een tweede hockeyveld in het weiland voor het 
Kocherbos, gebruiken gaan maken van de parkeerplaats in het Kocherbos. Echter: deze parkeerplaats 
in het Kocherbos is niet opgenomen in het huidige bestemmingsplan LG 1993. Daar heeft deze ruimte 
gewoon de bestemming ‘bos’ en maakt deel uit van de Ecologische HoofdStructuur.

De verwijzing naar een parkeerplaats in het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1993 is niet terecht en dient ongeldig 
worden verklaard. 

Hoe gaat de gemeente hiermee om? 

Hoe verklaart de gemeente het dat er in het ontwerp bestemmingsplan 2e hockeyveld verwezen wordt naar een parkeerplaats 
die niet bestaat in het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied en die ook nog in het Kocherbos ligt, wat de EHS-status 
heeft?

De gemeente heeft de afgelopen jaren de parkeerplaats voor de Joodse Gemeenschap gedoogd, ondanks   
het feit dat deze onverharde ruimte in de EHS ligt en niet is opgenomen het bestemmingsplan Landelijk 
Gebied 1993. 

Hoe verklaart de gemeente haar eigen gedoogbeleid ten opzichte van parkerende bezoekers van de Joodsche Begraafplaats, 
ondanks dat het binnen het Kocherbos ligt met EHS status?

Vooruitlopend op het bestemmingsplan 2e hockeyveld loopt de wijziging van het bestemmingsplan 
Landelijk gebied 1993. Er ligt nu een ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013. De de 
inspraakprocedure met termijn voor het indienen van zienswijzen is gesloten op 17 april jl.. 

Beide bestemmingsplannen Landelijk Gebied zijn zo duidelijk en stellig over de beschermwaardigheid 
van over het gebied waar het weiland voor het Kocherbos onder valt, dat je als burger niet verwacht dat 
er iets  in het aanzicht van het dorp zou kunnen veranderen, laat staan de afbraak van het weiland voor 
de aanleg van een sportveld met bouwsels en groene camouflage. 

In de toelichting op het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 worden alle activiteiten in dit 
gebied genoemd. Bijvoorbeeld: onder 2.3.2 wordt een paardenpension binnen het gebied aangehaald: 
de gemeente concludeert dat dat pension illegaal is.

Waarom wordt het paardenpension wel als illegaal verklaard, maar de parkeerplaats niet? Beiden staan niet in het 
bestemmingsplan. 

De gemeente probeert vervolgend de parkeerplaats te ‘legaliseren’ door hem in de tekening van het 
gebied als ‘parkeerplaats’ in plaats van ‘bos’ op te nemen. 

Hoe verklaart u deze wijziging in het bestemmingsplan? 

Waarom wordt er een substantieel gedeelte van het Kocherbos, dat deel uitmaakt van de EHS, van zijn beschermde status 
ontdaan?

Wat zijn de eisen aan de parkeerplaats?

Wie mag / kan deze bezoeken? 
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In de nota van inspraak en overleg over het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 lezen wij het 
volgende:

1.5 Parkeerplaats bij Joodse begraafplaats 16 

De parkeerplaats voor de Joodse Begraafplaats in het Kocherbos is op dit moment niet opgenomen in 
het bestemmingsplan. Als dit, gelet op de milieuregels mogelijk is, wordt deze bestaande situatie 
opgenomen.  

De gemeente heeft ogenschijnlijk jarenlang gedoogd dat er in het beschermde Kocherbos geparkeerd 
wordt door bezoekers van de Joodse begraafplaats. De parkeerplaats is alleen toegankelijk tijdens 
openingstijden van de Joodse begraafplaats. Maar als de hockeyclub ook gebruik gaat maken van deze 
parkeerplaats, dan gaat dit ver boven de huidige gedoogde situatie uit! Het is een verandering van de 
situatie. Daarbij komt dat niet de gemeente maar de Joodsche begraafplaats toestemming verleent aan 
de hockey vereniging, dat is wettelijk niet correct! Ten eerste is het in strijd met de EHS status van het 
Kocherbos. Ten tweede kan de gemeente weliswaar de parkeerbewegingen van de Joodse gemeente 
gedogen, maar de Joodse gemeente heeft niet het recht om het gedoogbeleid te vergroten danwel ‘door 
te spelen’ aan een derde partij, de bezoekers van de hockey vereniging. 

Hoe verklaart de gemeente dat de voorheen gedoogsituatie -met een beperkt aantal bezoekers en openingstijden en alleen 
voorbehouden is aan bezoekers van de begraafplaats- nu ook mag gelden voor de bezoekers aan de MHC Muiderberg?

 Hoe verklaart de gemeente dat er uitgebreid mag worden naar een hogere parkeerfrequentie, ondanks bovenstaande omissies?
Zeker omdat de handelwijze wellicht zelfs niet legaal is?

Welke onderzoeken heeft de gemeente uitgevoerd die aantonen dat er voldaan wordt aan de milieueisen om een deel van de 
EHS-status van het bos op te heffen? 

Het intekenen van de parkeerplaats staat overigens in schril contrast met de beleidstekst even verderop 
in het boven genoemde document: 

1.7 Alle gebieden, vallend onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) een bestemming ‘Natuur’ geven. 

Gelet op de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie dienen gebieden die onder de EHS 
vallen en waar reeds natuur aanwezig is, bestemd te worden als ‘Natuur’. In het ontwerp zijn daarom 
een aantal gebieden gewijzigd van de bestemming ‘Groen’ naar ‘Natuur-1’.  

Dit geldt dus ook voor de ‘parkeerplaats’ in het Kocherbos, want deze is onderdeel van de EHS en dus 
natuur. 

Waarom is de ‘parkeerplaats’ geen ‘natuur’? 

Welke verklaring heeft de gemeente voor de verandering van natuur (EHS) naar parkeerplaats?

Welke onderzoeken heeft de gemeente uitgevoerd die aantonen dat er voldaan wordt aan de EHS-eisen? 
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In de toelichting landelijk gebied worden alle activiteiten in dit gebied genoemd. Bijvoorbeeld: onder 
2.3.2 wordt gesproken over 

…verenigingsaccommodaties, het houden van wedstrijden en weidegang.  

Op de twee percelen naast de manege, die nu als agrarisch met waarden zijn 

bestemd, mogen paarden uitlopen, maar geen bouwwerken worden gebouwd. Onder 

deze voorwaarde wordt voldaan aan het streven om paardenhouderij-specifieke 

bouwwerken te weren en het landschap niet te verstoren.

Deze maatregel lijkt helder: specifieke bouwwerken worden niet toegestaan.:

Hart voor Muiderberg wil van de gemeente weten: waarom mogen er dan even verderop, nota bene aan dezelfde Googweg, in 
het exact hetzelfde gebied, wel bouwsels ontstaan die het landschap verstoren? Denk aan bijvoorbeeld het kunstgrasveld, de 
dug outs en de 4 meter hoge en 20 meter lange hekwerken.  
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10. Diverse vragen over het ontwerp bestemmingsplan

10.1 Risico’s niet aantoonbaar afgedekt

Er is een aanzienlijk risico dat de wijziging bestemmingsplan 2e hockeyveld niet doorgaat. In de stukken 
van zowel ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2013 als het ontwerp bestemmingsplan 2e 
hockeyveld ontbreekt een risico analyse in het algemeen, en een analyse van de risico’s voor beide 
projecten en op dit bovengenoemde punt in het bijzonder. 

Wat heeft de gemeente hierover besproken? 

Welke risico analyses heeft de gemeente opgesteld?

Welke verschillende scenario’s heeft de gemeente uitgewerkt voor het geval het ontwerp bestemmingsplan niet doorgaat?

Voor wie binnen de gemeente Muiden zijn de consequenties van het niet doorgaan van het bestemmingsplan 2e hoeckeyveld 
het grootst? Wat zijn de consequenties, op politiek, bestuurlijk, ambtelijk en financieel vlak? 

Hoe heeft de gemeente het risico afgedekt dat de ‘parkeerplaats’ niet mag worden gebruikt voor andere doelen dan parkeren 
ten behoeve van bezoek aan de begraafplaats? 

10.2 Twijfels over besluitvorming, met name de criteria en de weging:

Welke wegingsfactor en welke waarde heeft de gemeente in haar de afweging rond deze locatie toegekend aan het criterium 
‘aanzicht van het dorp’?

In de ogen van Hart voor Muiderberg weegt dat criterium dermate zwaar, dat het een knock-out 
criterium is. Met andere woorden: als een scenario/mogelijke oplossing het aanzicht van het dorp 
aantast, dat is dat geen optie.

Welke wegingsfactor en welke waarde heeft de gemeente in haar afweging toegekend aan het criterium 
ruimtelijke inpassing / overige waarden?

Dit criterium in het ontwerp bestemmingsplan is onduidelijk en wordt niet toegelicht. Welke waarden 
worden hiermee bedoeld?

Welke waarde is toegekend aan het criterium Ruimtelijke inpassing / overige waarden?

Welke wegingsfactor en welke waarde is door de gemeente in haar afweging voor deze locatie toegekend aan 

- Aantasting overige waarden,

- Milieu en landschap, 

- Aantasting landschapswaarden, 

- Aantasting natuurwaarden, 

- Aantasting Landschap Groene Hart, Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, veenrivierenlandschap?,

- Aanwezigheid dieren uit rode lijst en IV-HR,

- De al dan niet noodzakelijke milieu- of  natuurcompensatie - en zo ja in welke vorm?, 
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- De eisen aan verlichting in verband met vleermuizen en uilen (licht-vervuiling), 

- Het aantal te vellen bomen ter plekke, 

- Het aantal te planten bomen, 

- De winstpunten (ecologie) bij het geheel verdwijnen van een sportveld in het Kocherbos. 

In de set met criteria mist Hart voor Muiderberg een essentieel criterium: 

Welke andere afspraken, nota’s en beleidsvisies (etc) worden door dit bestemmingsplan 
tenietgedaan? 
In het geval van bestemmingsplan 2e hockeyveld worden  tenminste 2 belangrijke beleidsstukken en 
visies vernietigd: de Nota Cultuur en Landschap en het ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 
2013. In beide plannen geeft de gemeente duidelijk de waarde van het gebied aan, heeft de gemeente 
zienswijzen verwerkt en heeft de raad al dan niet akkoord gegeven op de plannen. De Nota Cultuur is 
definitief  sinds januari 2013. Aan dit stuk is niet alleen hard gewerkt door beleidsambtenaren van de 
gemeente. Er zijn ook afspraken gemaakt met andere belanghebbenden. Zo heeft bijvoorbeeld de 
stichting Groen Muiderberg hier veel werk in zitten. De afspraken die u met deze partijen heeft 
gemaakt blijken nu van generlei waarde. Daarom stelt Hart voor Muiderberg dat dit criterium deel had 
moeten uitmaken van de afwegingen rond de locatie voor het beoogde 2e veld – en zelfs als knock-out 
criterium zou moeten gelden. 

Hart voor Muiderberg stelt dan ook vast dat de set met criteria (tenminste) onvolledig is op cruciale 
aspecten en geenszins een correct beeld geeft van dit ontwerp bestemmingsplan in de context van 
andere afspraken mbt cultuur, natuur, omgeving en ruimtelijke ordening.  

Welke uitleg kunt geven aan het feit dat dit criterium nergens in de lijst te vinden is (ook niet bij benadering)?

10.3 De keuze voor deze locatie vond plaats op oneigenlijke gronden

Dit is een zienswijze van Hart voor Muiderberg op het nu voorliggende ontwerp bestemmingsplan 2e 
hockeyveld. In de afgelopen jaren hebben de gemeente en MHC Muiderberg met elkaar geen beslissing 
kunnen nemen over een andere locatie. De oorzaken voor de jarenlange discussie hiervan willen we hier 
niet ter sprake brengen, wel het gevolg. Het gevolg is namelijk dat alle partijen en belanghebbenden 
moe gestreden zijn en dat iedereen vindt dat er snel een beslissing moet komen. Dat kan wel zo zijn, 
maar mag niet gebeuren ten koste van belangen van de hele dorpsgemeenschap. De gemeente en de 
initiatiefnemer van dit plan – MHC – gebruiken het (kansloze) voortraject, de jarenlange machtstrijd en 
trage besluitvorming (allerlei onderlinge probleem) als argument om nu over de rug van de andere 
bewoners heen te regeren. Dit mag nooit het geval zijn. 

Hart voor Muiderberg vermoedt, dat het besluit voor deze locatie op verkeerde (achterliggende) 
gronden is genomen. 

Ten eerste: het argument van de tijdsdruk. De redenering ‘Er moet nu eindelijk iets gebeuren, het heeft 
allemaal veel te lang geduurd, we moeten iets beslissen, de hockey vereniging wacht al zo lang’ kan en 
mag nooit valide zijn. Toch is dit het meest gebruikte statement in de discussie, zowel bij politici, 
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bestuurders als bij betrokken burgers. Dit criterium staat weliswaar niet in de beslissingsmatrix, maar is 
wel het het alles overstemmende argument. 

Ten tweede is er is geen nul-optie (niet uitbreiden) opgenomen in de beslissingsmatrix  – en ook niet in 
de besluitvormingprocessen. Hierdoor hebben de gemeente en MHC Muiderberg zich in een schier 
onmogelijke positie geplaatst en komen ze snel in een valkuil terecht: kiezen tussen ‘allerlei slechte 
locaties’. Ook dit is een veel gehoord argument van raadsleden, en absoluut niet valide.

Ten derde: De gemeente is per definitie niet onpartijdig en objectief  omdat het de aanleg 2e hockeyveld 
tot speerpunt heeft benoemd. Daardoor stelt de gemeente op voorhand de voorstellen en belangen van 
MHC Muiderberg boven die van andere partijen en belanghebbenden (zie hoofdstuk 2). 
Een speerpunt kun je niet laten liggen, zeker gezien de historie van de afgelopen jaren, de 
resultaatgerichte import-bestuurders hebben geen binding met het dorp en zijn geschiedenis, dus moet 
en zal er een besluit geforceerd worden. En aangezien er  niet eens een nul-optie bestaat, tja…

Ten vierde: De wethouder in kwestie geeft toe, dit plan koste wat het kost uit te willen voeren om te 
laten zien dat hij bij machte is dit wel te regelen. Hij wil zijn interim-baan in Muiden daadkrachtig 
invullen als opstapje naar een toekomstig Kamerlidmaatschap. Dat kan en mag een bestuurder doen. 
Maar in dit specifieke geval alle actieve partijen (hockey vereniging, wethouder en vermoeide raad) 
gekoppeld zijn aan het beoogde resultaat van de initiatiefnemer (MHC). Daardoor versterken de 3 
partijen elkaar in de beoogde besluitvorming. 

De gemeente zou erop moeten toezien dat de opdracht aan de wethouder uitvoerbaar is, rekening 
houdend met de belangen van alle inwoners en bezoekers van Muiderberg. In haar belangenafweging 
en besluitvorming hebben gemeente en raad steken laten vallen.

Hart voor Muiderberg concludeert dat de besluitvorming rond de locatie op onjuiste gronden heeft 
plaatsgevonden. 

10.4 Onvoldoende parkeervoorziening

Het ontwerp bestemmingsplan is ondeugdelijk m.b.t.  de aanvullende eisen ronde de parkeerplaats. 
Het amendement van de PvdA: garantie dat er voldoende parkeervoorziening is geregeld. 

We zien dit niet terug in het plan, want in de overeenkomst tussen Joodsche Begraafplaats en MHC 
staat een ontbindende voorwaarde. Binnen 2 jaar kan de Joodsche Begraafplaats  de overeenkomst 
ontbinden en daarmee wordt niet voldaan aan de eis. 

10.5 De economische waarde van het dorpsaanzicht

Er zijn  tenminste twee makelaars, beide actief  in Muiderberg, die de zienswijze van Hart voor 
Muiderberg van harte ondersteunen. De reden die zijn aanvoeren, is dat Muiderberg als dorp een 
siginificante waarde verliest (het dorpsaanzicht) door de aanleg van het hockyveld op de beoogde 
locatie.  Beide makelaars verwachten los van elkaaar dat dit besluit een negatieve invloed op de lokale 
huizenmarkt zal hebben. Het dorp verliest aan aantrekkingskracht. 

Op welke wijze heeft u rekening gehouden met mogelijke waardedaling van het dorp als geheel en de huizen in het bijzonder?
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Muiderberg heeft een kwetsbare economische sector: de toeristensector. Veel plaatselijke ondernemers 
zijn afhankelijk van bezoekers.  Dagelijks en vooral in de weekends wordt ons dorp door veel toeristen 
bezocht vanwege zijn landelijke uitstraling. Mede ingegeven door het aanzicht op de beoogde locatie in 
het ontwerp bestemmingsplan.  

Bent u zich ervan bewust dat het aanzicht van Muiderberg een hoog attractieve waarde heeft voor de toeristensector?

Op welke wijze heeft u met de plaatselijke ondernemers overleg gevoerd over de te verwachten economische verliezen ten 
gevolge van dit ontwerp bestemmingsplan?

Bent u zich ervan bewust dat deze ondernemers nu niet een helder voor of  tegen willen stemmen omdat zijn bang zijn 
klanten te verliezen? 

10.6 Verkeersrisico’s

Op zaterdag en zondag rijden grote groepen motorrijders, wielrenners en autoliefhebbers door ons 
dorp. Muiderberg maakt bovendien deel uit van enkele populaire wandelroutes. Wij verwachten meer 
verkeersproblemen danwel ongelukken bij de in- en uitrit van de parkeerplaats in het Kocherbos. Het is 
een onoverzichtlijke situatie door de bomen die er staan en het feit dat de parkeerplaats dieper ligt. 

Op welke wijze heeft u rekening gehouden met de afname van verkeersveiligheid rond de in-en uitrit van de parkeerplaats?

Welke effecten verwacht u voor de verkeersveiligheid van bewoners en bezoekers?

10.7 Documenten zonder bericht gewijzigd: procedure ongeldig verklaren

Op 29 mei 2013 heeft Hart voor Muiderberg geconstateerd dat er kennelijk wijzigingen zijn 
aangebracht aan stukken van de gemeente. Wij hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat het document 4-2. 
TOE Bijlage 1 PDF is gewijzigd. Er staan nu geel gearceerde stukken tekst in het document, die op 14 
mei zijn doorgevoerd, dus enkele weken na publicatie van de stukken op de website http://
www.muiden.nl/wonen-leven/bestemmingsplannen_3767/item/ontwerpbestemmingsplan-tweede-
hockeyveld-mhc-muiderberg_15867.html. 

In sporttermen gezegd: uw wijzigt de spelregels tijdens het spel. Dat is op zijn minst gezegd vreemd, 
zeker daar u dat dit niet duidelijk aangeeft op de pubicatiepagina van de gemeente. 

Wij wijzen u er op dat er geen wijzigingsinformatie staat vermeld op website van de gemeente. Noch 
staat er in de betreffende toelichting een reden voor wijziging, noch staat er vermeld wat de verschillen 
zijn t.ov. de vorige versie. 

Daarom trekt Hart voor Muiderberg de volgende conclusies: 

- Wij kunnen er niet op vertrouwen dat de nieuwe of  gewijzigde informatie geen invloed heeft op de 
inhoud van  onze zienswijze

- Wij kunnen er niet op vertrouwen dat de gemeente niet ook in andere beleidsstukken wijzigingen zijn 
aangebracht, zonder dit te communiceren.

- Wij kunnen er niet op vertrouwen dat de gemeenteraad akkoord gaat met de door de gemeente 
aangebrachte  wijzigingen. 
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- Wij zijn van menig dat hiermee het proces van zienswijze ernstig wordt verstoord en dat we er door de 
gemeente in worden belemmerd onze zienswijze adequaat op te stellen. 

- Wij zijn bovendien van mening dat hiermee onduidelijk is of  de nu doorgevoerde wijzigingen al dan 
geen invloed zouden hebben gehad op de discussies en besluitvorming  omtrent dit ontwerp 
bestemmingsplan. 

- Wij roepen de gemeente en de raad dan ook dringend op de gehele procedure te staken en het 
voorgenomen bestemmingsplan ongeldig te verklaren. 

In de bijlage bij deze zienswijze vindt u een samenvatting van de talloze zienswijzen van verontruste 
burgers en belanghebbenden, die Hart voor Muiderberg zal vertegenwoordigen in de verdere 
procedure rond dit ontwerp bestemmingsplan. 

Hart voor Muiderberg gaat ervan uit dat u niet alleen onze vragen en bezwaren inhoudelijk en helder 
zult beantwoorden, maar eenzelfde heldere, eenvoudige en transparante schrijfstijl kiest voor de 
beantwoording van alle gerelateerde zienswijzen.

Wij verwachten dat u ons op de hoogte houdt van alle aspecten rond het ontwerp bestemmingsplan. 

Geacht college en met name geachte gemeenteraad van Muiden,

Wij vragen u met klem: doe het niet. Leg geen hockeyveld aan op deze prachtige plek. Kijk naar de 
doorslaggevende belangen voor het héle dorp. Laat het landschap in tact. Laat de dorpsingang zo mooi 
als hij nu is. En laat de bewoners van Muiderberg weten dat u werkelijk naar ze luistert.

Wij zullen u daarvoor danken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Of  we zien u bij de rechter.

Met vriendelijke groet,

Barbara Mounier

voorzitter stichting Hart voor Muiderberg

Stichting Hart voor Muiderberg  –  Dorpsstraat 9  –  1399 GT Muiderberg – KvK 57937206
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