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1. Kennisnemen van 

Het participatietraject dat in oktober start om tot een Herstelplan Schootsvelden Muiden zuidoost 

met verlegging Mariahoeveweg en P2 te komen.  

 

2. Inleiding 

Bij de begrotingsbehandeling op 7 november 2018 heeft uw raad het voorbereidingskrediet 

vrijgegeven voor de schootsvelden inclusief Verlegging  Mariahoeveweg (7210305) en herinrichting 

P2( 7210304).  

 

In eerdere stukken als de Visie op de Vesting Muiden, Handboek openbare ruimte Vesting Muiden 

(dd. 2014) en het Integraal Landschapsplan Schootsvelden Zuid Muiden (2015) is het streefbeeld 

voor de schootsvelden ten zuiden van Muiden door de raad vastgesteld. Om tot uitvoering van de 

projecten te komen dient hier een nadere detaillering plaats te vinden. Ook moet worden 

vastgesteld of de bestaande opgaven in de bedachte vorm uitvoerbaar zijn en of er nog ruimte is 

voor aanvullende eisen en wensen. 

 

De stuurgroep Gooi en Vechtstreek heeft begin dit jaar Groene Uitwegmiddelen gereserveerd voor 

de uitwerking van de Schootsvelden aan de zuidoost zijde. Met het vrijgeven van het 

voorbereidingskrediet door de raad is de haalbaarheid van de opgave verder onderzocht en zijn alle 

ontwikkelingen in en rond de schootsvelden betrokken in een samenhangende concept Nota van 

Uitgangspunten. De definitieve Nota van Uitgangspunten wordt aan het eind van dit jaar, begin 

volgend jaar ter besluitvorming aangeboden aan uw raad en de stuurgroep Gooi en Vechtstreek. 

Vervolgens kan gestart worden met het planproces.  

 

De Nota van Uitgangspunten levert een duurzame en kwalitatief waardevolle landschapsstructuur 

op die ruimte biedt voor aanvullende kansen en initiatieven. Het participatietraject is op deze 

werkwijze afgestemd. Met een kansenstrategie worden alle deelprojecten en initiatieven in 

samenhang beschouwd en gebundeld in één herstelplan. We vragen de raad daarin te besluiten 

over een nota van uitgangspunten, met daarin:  

- De landschapsstructuur met de aanleg van de Mariahoeveweg, de herinrichting van P2 en 

het herstel van de openschootsvelden.  

- Haalbaarheid van kansen en initiatieven zoals een fietsverbinding, toeristisch 

overstappunt, natuurmaatregelen en een groene sloepenhaven. 

 

3. Kernboodschap 

Gedurende het planproces wordt stapsgewijs van een Nota van Uitgangspunten naar een Definitief 

Ontwerp gewerkt en wordt ruimte geboden voor het verzilveren van kansen en initiatieven. Het 

bijbehorende participatietraject is afgestemd met de Stadsraad  en kent de onderstaande stappen. 
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3.1 Informeren 

Het participatieproces start met het uitgebreid informeren van (direct) omwonenden en relevante 

stakeholders over het planproces van de schootsvelden en het proces om te komen tot een 

herstelplan. Dit eerste communicatiemoment wordt ook aangegrepen om de klankbordgroep te 

formeren die gedurende het planproces adviseert.   

 

Bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten worden naast individuele gesprekken alle 

betrokkenen in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk te reageren. Hiertoe wordt een 

informatieavond belegd. Ook worden de plannen voorgelegd bij de samenwerkende partners van 

de stuurgroep Gooi en Vechtstreek. Als belangrijke partners bewaken zij de doelstelling van het 

gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden. De Nota wordt ter besluitvorming voorgelegd 

aan uw raad en de stuurgroep Gooi en Vechtstreek. 

 

In de fase daarna (ontwerpfase) komt de klankbordgroep maandelijks bijeen om de stand van 

zaken te bespreken en informatie te delen. Adviezen van de klankbordgroep worden besproken in 

het projectteam. Als het voorlopig ontwerp (VO) gereed is kunnen bewoners en ondernemers 

reageren en suggesties aandragen. Eventuele opmerkingen worden besproken in het projectteam 

en na akkoord meegenomen in het definitief ontwerp (DO). Deze fase wordt afgesloten met het 

vaststellen van het definitief ontwerp en het vrijgeven van een uitvoeringskrediet door uw raad. 

 

3.2 Informeren,  raadplegen en adviseren  

 

Informatieavond 14 oktober 19.30 tot 21.00 uur 

Er wordt een informatieavond gehouden voor inwoners en belangstellenden in de Kazerne. 

Enerzijds is het doel informeren over project en het proces. Anderzijds is het bedoeld om reacties, 

suggesties en gevoeligheden op te halen. We willen met een toelichting over de geschiedenis van 

de vestingwerken kennis, enthousiasme en betrokkenheid vergroten. 

• Er is mogelijkheid te reageren op het concept Nota van Uitgangspunten voor de 

Schootsvelden. We bieden ruimte en brengen keuzemogelijkheden in beeld over de inrichting 

van de schootsvelden. 

• We spreken met initiatiefnemers over actuele plannen en initiatieven. 

 

Klankbordgroep 

Er wordt een klankbordgroep samengesteld van circa 9 leden, en bestaat uit een 

vertegenwoordiger van de stadsraad Muiden, historische kring, Muiderslot, werkgroep natuur, 

wijken en ondernemersraad. De klankbordgroep wordt in werksessies in de gelegenheid gesteld 

om samen met het ontwerpteam (projectleider, ingenieursbureau en landschapsarchitect MTD) 

het ontwerp uit te werken en te adviseren over het Definitief Ontwerp richting bestuur.  

 

Bestuur 

Het project wordt projectmatig aangepakt met de geëigende tussenproducten. Uw Raad geeft met 

de Nota van Uitgangpunten kaders mee voor het planproces en geeft het krediet vrij op basis van 

een vastgesteld definitief ontwerp. Tussentijds wordt de raad middels het projectenboek en 

updates op hoogte gehouden over de voortgang. Ook wordt u uitgenodigd voor de 

informatiebijeenkomsten met bewoners en belanghebbenden.  
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4. Communicatie 

Vanaf oktober 2019 start de communicatie bij de verschillende doelgroepen. De gemeente 

communiceert via geëigende kanalen, waaronder een uitnodiging in het MuiderNieuws, social 

media en de gemeente website. 

 

5. Vervolg 

Uw raad zal naar verwachting in februari 2020 een beslissing kunnen nemen over het Herstel van 

de Schootsvelden. We vragen u  daarin te besluiten over de Nota van Uitgangspunten voor :  

- het herstel van de schootsvelden; 

-  de verlegging van de Mariahoeveweg; 

- de herinrichting van de parkeerplaats P2 

  

Na de besluitvorming wordt gestart met het planproces richting een definitief ontwerp en 

aanpassing van het bestemmingsplan. Op basis van het definitief ontwerp wordt u gevraagd een 

uitvoeringskrediet te verlenen, waarna het werk wordt aanbesteed. De uitvoering start naar 

verwachting  in 2021 en loopt door tot en met 2023.  

 

Planning vervolgstappen 

Behandeling PvA college 1 oktober 2019 

Participatie concept NvU Okt.-nov. 2019 

Besluit NvU college/raad Dec - feb 2020 

Participatietraject planproces  Feb - aug 2020 

Besluit Ontwerp Uitvoeringskrediet 
college/raad 

Okt -nov 2020 

Voorbereidingsfase  Nov ‘20- apr ‘21 

Uitvoeringsfase  2021- 2023 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 
drs. H.M.W. ter Heegde 

Burgemeester 

 


