
 
 
 

Gemeenteraad  Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard 

 

Van : R.M.M. Sweijen (GOP) 

Datum indiening : 12 mei 2016 

Betreft : Verplaatsing volkstuinen de Westbatterij Muiden (24564) 

Vraag en beantwoording 
is openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 17 mei 2016 

 

Vraag 
 
Op 13 april jl. heeft de GOP technische vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp. Vraag 3 is niet (juist) beantwoord door 
het college. Graag stellen wij de vraag nogmaals en hopen op een snel, juist en afdoende antwoord van het college. 
 
De vraag luidde: 
3. In de VOK wordt gesproken over een bijdrage van KNSF aan de bovenwijkse voorzieningen van € 1,1 mln. Dit bedrag wordt 
in 10 jaarlijkse termijnen voldaan. Graag ontvangen wij een specificatie van dit bedrag, conform artikel 6.2.5. Bro. 
 
Het antwoord van het college luidde: “De jaarlijkse termijnen worden inmiddels voldaan conform de afspraken hierover in de 
VOK. De eerste 2 termijnen 2014 en 2015 zijn voldaan.” 
 
Toelichting: De GOP heeft uitdrukkelijk niet gevraagd naar het voldoen van de termijnen. De GOP heeft gevraagd naar een 
specificatie van het bedrag van € 1,1 mln. Daarom is ook verwezen naar artikel 6.2.5 van de Bro. In dat artikel wordt een 
opsomming gegeven van de kostensoorten die conform de grondexploitatiewet in rekening kunnen worden gebracht bij de 
ontwikkelaar in het kader kosten van de aanleg van voorzieningen in een exploitatiegebied. Graag ontvangen wij een 
specificatie conform de in artikel 6.2.5 genoemde kostensoorten. 
 
Antwoord van het College van B&W 
 

De kosten in het exploitatiegebied, dus ook de kosten als vermeld in artikel 6.2.5 van de Bro komen ten laste van 
de ontwikkelaar. De bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen zoals vermeld in de VOK is primair bestemd voor 
aanpassing van de Maxisweg en om te bewerkstelligen dat een goede verkeerskundige aansluiting wordt 
bewerkstelligd met het gebied dat door de ontwikkelaar wordt gerealiseerd. Het berekende bedrag was indertijd 
een onderhandelresultaat.  In de begroting van de gemeente Muiden is in een later stadium in 2015 geregeld en 
besloten dat  de kosten van de aanpassing de Maxisweg op de Krijgsman (in totaal € 2 miljoen) gedekt kunnen 
worden uit de bijdrage die de Commissie van de Trekvaart heeft gekregen van RWS. Hiermee ontstaat de 
mogelijkheid om de voorgestelde inrichting  van de Volkstuinen te kunnen financieren uit de post bovenwijkse 
voorzieningen.  
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