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Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
24 mei 2022
114216
de heer A. Luijten, wethouder
Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
‘Schootsvelden Muiden Zuidoost’

1. Kennisnemen van
Het besluit van het college van B&W om het ontwerpbestemmingsplan 
‘Schootsvelden Muiden Zuidoost’ voor een periode van 6 weken ter inzage te 
leggen. 

2. Inleiding
Ten zuidoosten van de vesting Muiden lag voorheen de Rijksweg A1. Inmiddels 
is de A1 verplaatst en op ruimere afstand van Muiden komen te liggen. 
Daardoor is de mogelijkheid ontstaan om het gebied ten zuidoosten van de 
vesting Muiden te herontwikkelen. Het biedt de kans om de identiteit van 
Muiden te versterken en tegelijkertijd de oorspronkelijke landschapsstructuur 
van de vestingstad en bijbehorende schootsvelden als onderdeel van het 
UNESCO-werelderfgoed te herstellen en beter beleefbaar maken. De beoogde 
herontwikkeling van gronden ten zuidoosten van Muiden past niet geheel binnen 
de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan 'Landelijk Gebied', 
waardoor een nieuw juridisch-planologisch kader nodig is.

3. Kernboodschap
Het voorgenomen initiatief past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied’. Daarom is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk, waarmee het 
beoogde initiatief juridisch-planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het 
ontwerpbestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Gedurende deze 
periode kan eenieder een zienswijze indienen.

4. Consequenties

Het ontwerpbestemmingsplan is de juridisch-planologische vertaling van het 
inrichtingsplan

Op 20 mei 2020 heeft uw raad de 'Nota van Uitgangspunten Schootsvelden 
Muiden' vastgesteld. In deze nota wordt een aantal deelprojecten omschreven 
die een bijdrage leveren aan de herontwikkeling van de gronden ten zuidoosten 
van Muiden, zoals de verlegging van de Mariahoeveweg, de verlaging van 
parkeerplaats P2, herverkaveling en ruimtelijke inpassing van Fata Morgana en 
het herstel van de historische landschapsstructuur in de vorm van open 
schootsvelden. Daarna is een inrichtingsplan opgesteld dat als basis heeft 
gediend voor uw raadsbesluit van 6 oktober 2021 om uitvoeringskrediet voor de 
herontwikkeling te verstrekken. Het ontwerpbestemmingsplan is de juridisch-
planologische vertaling van het inrichtingsplan. Daarnaast biedt het 
ontwerpbestemmingsplan de juridische borging van de cultuurhistorische en 
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landschappelijke waarden voor de periode na de realisatie van de 
herontwikkeling. 

5. Communicatie
Het ontwerpbestemmingsplan is de vertaling van het inrichtingsplan dat in juni 
2021 uitgebreid besproken is met belanghebbenden. De gesprekken en 
bijeenkomsten van destijds hebben niet tot aanpassingen van het 
inrichtingsplan geleid. Daarom worden voor de tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan de volgende acties uitgevoerd:
1. De klankbordgroep die voor dit project is opgericht wordt voorafgaand aan 

de tervisielegging geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan en de 
aankomende tervisielegging;

2. De direct betrokkenen worden voorafgaand aan de tervisielegging 
geïnformeerd over het ontwerpbestemmingsplan en de aankomende 
tervisielegging;

3. In de aankomende Nieuwsbrief “Verder met de vesting” wordt de 
tervisielegging onder de aandacht gebracht;

4. Via het Gemeenteblad (digitaal) wordt de tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar gemaakt, waarbij wordt vermeld dat het 
ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl, 
de gemeentelijke website en het gemeentehuis.

6. Vervolg
De tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt met een publicatie 
in het Gemeenteblad kenbaar gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan wordt op 
de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst en is zowel 
digitaal via de website als fysiek in het gemeentehuis in te zien voor een periode 
van 6 weken. In deze periode kan eenieder zijn of haar zienswijze kenbaar 
maken. Eventuele zienswijzen worden door uw raad betrokken bij de 
besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan. De vaststelling in 
uw raad is voorzien in het vierde kwartaal van dit jaar. Tegen dat 
vaststellingsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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