
 
 
 

Gemeenteraad  Gooise Meren 

Vragen ex art 33 van het Reglement van Orde 
 

Van : Charles Wiss PvdA Gooise Meren 

Datum indiening : 
    12 december 2016 

Betreft : Volkstuinen Muiderberg 

Vraag en beantwoording 
is openbaar 

: (hier aangeven als u dit niet wilt!) 

Datum toezending 
antwoord 

: 19 januari 2017 

 

Het gebied tussen de brandweerkazerne en het Echobos , westelijk van de Echolaan te Muiderberg 
wordt sinds jaar en dag gebruikt voor volkstuinen. Het gebruik is verzorgd en actueel. Gebleken is dat  de 
eigenaar, de Joodse Gemeente,  deze grond heeft vervreemd aan een derde-partij en de huren van de 
tuinders heeft opgezegd. Met het verlies van deze tuinen gaat een charmant en karakteristiek plekje in 
het dorp verloren. De tuinders verliezen een gekoesterde tijdsbesteding en hobby. 
 
Concrete vragen 
1. Bent u van deze ontwikkeling op de hoogte? 

Antwoord:  Op 30 december j.l. ontvingen wij een brief van de Dorpsraad Muiderberg die hier op 
wijst. 

2. Zijn er bij u (ontwikkelings)plannen bekend m.b.t. dit stukje grond en zo ja, waar bestaan die plannen 
uit?  
Antwoord: Er zijn tot op heden voor deze grond geen verzoeken voor bestemmingswijziging bij ons 
bekend. 

3. Wat is uw visie m.b.t. dit stukje grond, dat onderdeel uitmaakt van de groene zone rond Muiderberg? 
Antwoord: De volkstuin op de Joodse Begraafplaats heeft binnen BP Landelijk gebied d.d. 4 juli 2013 
de bestemming ''Maatschappelijk - begraafplaats'.  
Deze bestemming is afwijkend van de andere 2 volkstuinen in dit plangebied, te weten nabij de 
Westbatterij en naast de wijk Mariahoeve. Deze 2 volkstuinen hebben de bestemming 'Recreatie -
volkstuin'.  In het provinciale Structuurplan vallen de volkstuinen in de bufferzone. 

4. Bent u met ons van mening dat dit groene karakter beschermd dient te worden? 
Antwoord: Het behoud van het open landschap is vastgelegd in de Nota Cultuurhistorie en 
Landschap en de Visie Agrarisch Gebied Muiden. De huidige bestemming van het terrein sluit hier 
goed bij aan. 

5. Ben u eventueel bereid deze grond aan te kopen en de huurders een huurcontract aan te bieden? 
Antwoord: Wij zien op dit moment geen aanleiding om hier een besluit over te nemen. 

6. Zie u eventueel compensatiemogelijkheden in Muiderberg voor de tuinders, bijvoorbeeld een  
andere locatie?  
Antwoord: Wij vinden het prematuur om hier nu iets van te vinden. Wellicht kunnen de tuinders zelf 
oplossingen vinden met grondeigenaren in de buurt c.q. de andere volkstuinen.  

7. De brandweerkazerne, die gemeente-eigendom is, grenst aan de bedoelde grond. Speelt deze situatie een rol 
bij uw overwegingen, dan wel is deze situatie van invloed op de mogelijke bestemmingen die aan het gebied 
gegeven zouden kunnen worden?  
Antwoord: Gegeven het voorgaande zijn mogelijke andere bestemmingen niet relevant. 


