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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Rolien Bekkema, PvdA 

Datum indiening: 25 september 2019 

Datum antwoord: 11 oktober 2019 

Onderwerp: Groot onderhoud Eikenlaan 

 

Inleiding 
Op 4 december 2018 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het grootonderhoud van de Eikenlaan te Muiderberg. 
Wij verwijzen gemakshalve naar de bijlage.  
Wij hebben in de loop der jaren meerdere vragen hierover gesteld wegens de zeer slechte staat van wegdek en stoepen van 
de Eikenlaan, waarbij wij tevens hebben gewezen op de hiermee verbonden gevaarlijke situaties. 
Het project kenmerkt zich inmiddels door vertraging op vertraging vanaf  de start van de gemeente Gooise Meren 
 
Vraag 1 
In de beantwoording wordt onder 2 gewag gemaakt van een reactienota waarin naast de reacties aangegeven wordt welke 
worden verwerkt en welke niet. 
Tot op heden hebben wij geen reactienota gezien op het daarvoor aangewezen deel van BIS dan wel de betreffende website 
plannen en projecten. 
Waarom is deze nota er (nog) niet? 
 
Antwoord 
De Reactienota wordt als bijlage bij het Definitief Onderhoudsplan (DO) voorgelegd. Dit DO wordt later voorgelegd dan wij 
eerder hebben aangegeven. De belangrijkste reden hiervoor is dat er in het verleden door de gemeente Muiden alleen 
rekening is gehouden met het uitvoeren van onderhoud aan de wegverhardingen in Muiden en Muiderberg. Alleen daarvoor 
zijn destijds ook budgetten gereserveerd. Er is echter ook sprake van achterstanden in onderhoud van andere 
kapitaalgoederen (zoals Riolering, Groenvoorzieningen, Openbare Verlichting) in Muiden en Muiderberg. In de afgelopen 
periode heeft het veel tijd gekost om het benodigd onderhoud voor deze kapitaalgoederen in de overige delen van Muiden en 
Muiderberg inzichtelijk te maken. De definitieve analyses daarover zijn ook nog niet gereed.  
 
Vraag 1 a 
Wanneer wel? 
 
Antwoord 
Parallel aan het proces om ál het benodigd onderhoud in Muiden en Muiderberg inzichtelijk te maken, wordt ook het 
Voorlopig Onderhoudsplan voor het deelproject ‘Mariahoeve & Eikenlaan’ verder uitgewerkt tot een Definitief 
Onderhoudsplan. Wij verwachten in het eerste kwartaal 2020 een voorstel hiervoor te kunnen voorleggen, waaraan ook de 
beide Reactienota’s (voor zowel de Mariahoeve als de Eikenlaan) worden toegevoegd. 
 
Vraag 2 a 
U schrijft tevens onder 2, dat de Dorpsraad de rol heeft van adviseur en klankbordgroep. 
(De aanwonenden hebben geen andere perceptie dan dat de Dorpsraad uitsluitend procesmatig toetst of het participatie 
traject goed wordt doorlopen). 
Is dit in overeenstemming met de participatienota? Deze nota is niet meer op BIS dan wel de betreffende website plannen en 
projecten te vinden. 
 
Antwoord 
De wijkraad Mariahoeve, stadsraad Muiden en dorpsraad Muiderberg zijn goed op de hoogte van hetgeen er leeft onder de 
bewoners. Daarom hebben de wijk-, stads- en dorpsraad de rol van adviseur en klankbordgroep gekregen. Wij hebben deze 
platforms vanaf het beginstadium betrokken bij de voorbereiding van het onderhoud. Wij vragen de platforms niet alleen om 
inhoudelijke input, wij willen ook dat zij bij ons reflecteren op het verloop van de processen en toetsen of de gemeente de 
beloofde verwachtingen gedurende het proces naar behoren waarmaakt. 
 
Vraag 2 b 
Kunt u aangeven of en hoe deze rol tot dusverre vorm heeft gekregen en heeft geleid tot inhoudelijke inbrengen en 
aanpassingen in het ontwerp en welke inbrengen en aanpassingen dit precies zijn. 
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Antwoord 
De wijk-, stads- en dorpsraad hebben o.a. geadviseerd en meegedacht over de vraagstelling in de enquêtes die wij eerder 
hebben uitgezet onder belanghebbenden. De dorpsraad Muiderberg heeft diverse inhoudelijke punten ingebracht, die wij 
betrekken bij de verdere planvorming. Samenvattend betreft dat o.a.: 

 de wens om met het uit te voeren onderhoud het dorpse karakter van Muiderberg te behouden; 

 de wens om de snelheid remmende plateaus in heel Muiderberg aan te passen, dan wel fietsvriendelijker te maken; 

 de wens om waar mogelijk in de wegen in Muiderberg klinkers toe te passen, in plaats van asfalt; 

 de wens om een verantwoorde balans te vinden tussen enerzijds het handhaven van bomen en anderzijds het 
behouden van voldoende parkeercapaciteit. 

Tevens hebben wij onze bevindingen en voorgestelde aanpak van het groot onderhoud met de dorpsraad besproken. 
 
Vraag 2b 1 
Heeft uw dienst gesprekken gevoerd met de Dorpsraad? 
 
Antwoord 
Ja, zie antwoord 2a en 2b. 
 
Vraag 2b2 
Kunt u de verslagen dan wel de aantekeningen daarvan overleggen? 
 
Antwoord 
Jazeker, de verslagen vindt u bij deze beantwoording. 
 
Vraag 2c 
Vanaf de start van het project hebben de belanghebbenden behalve de informatieavond in juli 2018 niets meer gehoord. 
Hoe ziet u de rol van de aanwonenden in het participatietraject tot dusverre tegen de achtergrond van het feit dat de 
Dorpsraad geen vertegenwoordigend lichaam is en deze raad geen taak heeft in de informatie-uitwisseling tussen de 
gemeente en de belanghebbenden. 
 
Antwoord 

1. Informatieverstrekking aan aanwonenden over de planvorming voor het groot onderhoud is een taak van de 
gemeente, die de dorpsraad niet van ons kan overnemen.  

2. Wij hebben het Voorlopig Onderhoudsplan in juni 2018 rechtstreeks gepresenteerd aan de bewoners van de 
Eikenlaan. Vervolgens zijn wij in oktober 2018 ook nog rechtstreeks in gesprek geweest met enkele bewoners van de 
Eikenlaan, naar aanleiding van hun zorg over de afname van het aantal parkeerplaatsen op basis van het 
voorgestelde Voorlopig Onderhoudsplan. 

3. De bewoners van de Eikenlaan krijgen dus ook rechtstreeks van de gemeente een terugkoppeling over het 
uitgewerkte Definitief Onderhoudsplan. 

 
Vraag 2d 
Bent u van mening dat overleg met de Dorpsraad in de plaats kan treden van overleg met de direct betrokken aanwonenden? 
 
Antwoord 
Nee (zie het antwoord op vraag 2c), daarvan is ook nooit sprake geweest. 
 
Vraag 2e 
De direct betrokken aanwonenden hebben voorstellen gedaan vergezeld van de handtekeningen van deze aanwonenden 
(overhandigd aan de wethouder). Wat gebeurt er met deze voorstellen en indien er niets mee gebeurt, hoe motiveert u dat? 
 
Antwoord 
Het betreft voorstellen van bewoners met betrekking tot behoud van parkeerplaatsen, in reactie op het eerder door ons 
gepresenteerde Voorlopig Onderhoudsplan. Alle reacties op het Voorlopig Onderhoudsplan, waaronder deze voorstellen, zijn 
verwerkt in de Reactienota. In de Reactienota geven wij een gemotiveerde uitleg bij de aanpassingen die wij in het Definitief 
Onderhoudsplan hebben doorgevoerd. Zoals u in onze beantwoording van uw raadsvragen van 4 december 2018 reeds heeft 
kunnen lezen, volgt na optimalisatie van het ontwerp dat met het Definitief Onderhoudsplan ten opzichte van de huidige 
situatie twee parkeerplaatsen méér gerealiseerd kunnen worden.  
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Vraag 2f 
Gaat u dit nog communiceren met de belanghebbenden? 
 
Antwoord 
Jazeker, zie het antwoord onder vraag 2c. 
 
Vraag 2g 
Wat zijn de redenen van alle vertragingen? 
 
Antwoord 
Samenvattend: 

 Het kost meer tijd dan vooraf verwacht om al het benodigd onderhoud in héél Muiden en Muiderberg te achterhalen 
en het ‘totaalplaatje’ voor Muiden en Muiderberg te presenteren; 

 Er deden zich technische problemen voor bij het digitaal inzichtelijk maken van het benodigd onderhoud (extra tijd 
om data te koppelen); 

 Het kost tijd om te inventariseren hoe gestelde ambities en kansen in combinatie met het groot onderhoud 
verwezenlijkt kunnen worden, met oog op een toekomstbestendige inrichting (o.a. stresstesten, klimaat-adaptieve 
maatregelen, duurzaamheidskansen); 

 Het heeft meer tijd gekost dan verwacht om alle inspraakreacties op het Voorlopig Onderhoudsplan te verwerken en 
nader te onderzoeken of en hoe diverse wensen van belanghebbenden met het groot onderhoud gecombineerd 
kunnen worden; 

 Personele capaciteit: naast inzet van capaciteit voor de voorbereiding van het project ‘Mariahoeve & Eikenlaan’ was 
er capaciteit nodig om elders in Muiden en Muiderberg tussentijds alvast groot onderhoud uit te voeren.  

 
Vraag 3a 
Onder 3 geeft u aan: “Naar verwachting volgt nog in het 1e kwartaal van 2019 een informatieavond waarop het Definitief 
Onderhoudsplan (DO) voor de Eikenlaan wordt gepresenteerd aan belanghebbenden”  “Pas daarna stelt het college het 
Definitief Ontwerp vast” 
Waarom is er nu, inmiddels in het einde 3e kwartaal nog geen informatieavond geweest met het definitief (nog niet 
vastgestelde) ontwerp. 
 
Antwoord 
Zie het antwoord onder vraag 2g; er zijn meerdere factoren die ertoe leiden dat het uitwerken van het Definitief 
Onderhoudsplan voor het eerste deelproject ‘Mariahoeve & Eikenlaan’ meer tijd in beslag neemt dan vooraf verwacht.  
 
Vraag 3a1 
Zou vanuit een goede participatie en de daarmee samenhangende goede communicatie contact hierover met de 
belanghebbenden niet op zijn plaats zijn geweest? 
 
Antwoord 
Ja, dat is een terecht punt. Wij realiseren ons dat het versturen van een tussentijdse informatiebrief over de stand van zaken 
en de opgelopen vertraging verstandig was geweest.  
 
Vraag 3b 
Hoe gaat u deze avond vorm geven, nu in de eerste informatieavond in strijd met de participatienota (die nu niet meer te 
vinden is) is verzuimd een plenair deel op te nemen? Gaat u dit nu wel doen? 
 
Antwoord 
De informatieavond waarin het Voorlopig Onderhoudsplan is gepresenteerd, is niet in strijd met de vooraf beoogde 
participatie uitgevoerd. Wij vinden het belangrijk om wensen, ideeën en kansen die door bewoners naar voren worden 
gebracht, zoveel als mogelijk te combineren met het integraal groot onderhoud. 
In uw vraag wordt het plenaire deel van een informatieavond benadrukt, de ervaring leert echter dat vooral een 
inloopbijeenkomst, waarin er meer gelegenheid is voor persoonlijk contact, meer informatie oplevert. Deze vorm is 
laagdrempelig en nodigt uit tot een dialoog en reactie op de plannen vanuit een brede groep belanghebbenden. Op de beide 
informatiebijeenkomsten voor het Voorlopig Onderhoudsplan (voor de wijk Mariahoeve en de Eikenlaan zijn aparte 
bijeenkomsten gehouden) heeft die dialoog met de diverse gemeentelijke medewerkers ook daadwerkelijk plaatsgevonden.  
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Overigens is ook mede op basis van de verwachte grote opkomst vooraf gekozen voor een inloopbijeenkomst, die op 
26 juni 2018 is gehouden. Daarmee werd een gebrek aan zitplaatsen in de zaal voorkomen, konden bezoekers verspreid over 
een periode van enkele uren inlopen en een tijdstip kiezen dat voor hen het best uitkwam.  
 
Vraag 3c 
Welke ruimte hebben de aanwonenden nog om in het te presenteren Definitief Ontwerp veranderingen aan te doen brengen? 
 
Antwoord  
De ruimte voor veranderingen was met name aanwezig in het Voorlopig Onderhoudsplan. Dat is in 2018 gepresenteerd en 
belanghebbenden hebben daarop gereageerd. Vervolgens zijn alle reacties zorgvuldig door ons beoordeeld en geven wij 
gemotiveerd aan wat wel en niet kan worden aangepast. Het Definitief Onderhoudsplan laat niet veel ruimte voor 
veranderingen (aanpassingen van kleine details daargelaten). 
 
Vraag 4a 
Tot dusverre is niet gebleken van een gedegen, transparant en onderbouwd onderzoek naar de parkeermogelijkheden versus 
de parkeerbehoefte. Uitgegaan wordt van enkele waarnemingen van de dienst zelf. 
Bent u bereid om alsnog hier voldoende onderzoek naar te verrichten of is dit inmiddels al gebeurd? 
 
Antwoord 
Zie ook het antwoord onder vraag 2e. Naar aanleiding van de reacties op het Voorlopig Onderhoudsplan hebben wij 
nogmaals kritisch beoordeeld of en hoe er zoveel mogelijk parkeergelegenheid behouden kan worden, rekening houdend 
met de ruimtelijke mogelijkheden in de Eikenlaan en het vooraf aangegeven uitgangspunt om zoveel mogelijk bomen te 
behouden. Met enige creativiteit blijkt het mogelijk om ten opzichte van de huidige parkeercapaciteit zelfs twee extra 
parkeerplaatsen aan te leggen. In de Reactienota voor de Eikenlaan wordt dit toegelicht. Wij zien daarom geen noodzaak tot 
aanvullend onderzoek. 
 
Vraag 4b 
In de enquête-uitslag wordt aangegeven dat een hoog percentage grote waarde hecht aan het groen. Wat niet in de enquête 
werd aangegeven is dat de beantwoording van deze vraag op deze wijze onmiddellijk verlies van parkeerplaatsen tot gevolg 
heeft.  
Op welke wijze gaat u met dit gegeven om richting de aanwonenden? 
 
Antwoord 
De in vraag 4b weergegeven uitleg is naar onze mening niet correct. De enquête bevatte namelijk een aantal stellingen, die 
met name gaan over de balans tussen het behoud van de bomen, versus het belang van voldoende parkeerplaatsen: 

1. De bomen in onze straat zijn zeer waardevol – 89% eens of helemaal mee eens 
2. Het is erg als er bomen worden gekapt voor meer parkeerplaatsen – 89% eens of helemaal mee eens 
3. Er zijn voldoende parkeerplaatsen – 67% mee eens of helemaal mee eens 
4. Het is prima als er parkeerplaatsen worden opgeheven om de bomen meer ruimte te geven – 29% eens of helemaal 

eens, 45% oneens. 
 
Hieruit is af te leiden dat een meerderheid van de respondenten het erg belangrijk vindt om enerzijds het bomenbestand in de 
Eikenlaan zoveel mogelijk te handhaven (resultaat stelling 2) en anderzijds zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden 
(resultaat stelling 4). Dat spanningsveld was ons vooraf al bekend en is met de resultaten van de enquête goed inzichtelijk 
gemaakt en hebben wij als gegeven gebruikt bij de uitwerking van het Voorlopig Onderhoudsplan.  
 
Om zoveel mogelijk parkeerplaatsen te handhaven, hebben wij bij het uitwerken van het Voorlopig Onderhoudsplan uiterst 
kritisch gekeken naar de extra ruimte die de bomen vanwege de wortelopdruk nodig hebben. Het beperken van de ruimte 
voor boomwortels leidt op korte termijn opnieuw tot wortelopdruk en dus veel onderhoud. De oplossing voor het behoud van 
meer parkeerplaatsen die wij in het Definitief Onderhoudsplan gevonden hebben, ligt dan ook niet in het beperken van 
wortelruimte voor bomen, maar in het verplanten van enkele bestaande jonge bomen in de Eikenlaan naar plaatsen waar 
grote bomen vanwege de wortelproblematiek noodzakelijkerwijs gekapt worden. Door de vrijkomende ruimte van de jonge 
bomen niet opnieuw in te vullen met bomen, kan parkeercapaciteit gecompenseerd worden, zodanig dat er ten opzichte van 
de huidige situatie twee parkeerplaatsen meer gerealiseerd kunnen worden. Dit is u ook in ons antwoord van 4 december jl. al 
meegedeeld. 
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Vraag 4c 
Welke parkeernorm hanteert u in dit project? 
 
Antwoord 
Voor de nieuwe ontwikkeling van een gebied met woningbouw en openbare ruimte is het hanteren van een parkeernorm een 
goed middel om te komen tot een verantwoorde parkeerbalans. Voor een herinrichting zoals van de Eikenlaan worden geen 
parkeernormen gehanteerd. Het betreft namelijk een bestaande situatie, waar de belangrijkste factoren die bepalend zijn 
voor de parkeerdruk, al vaststaan (aantal woningen, beschikbare openbare ruimte, te handhaven bomen). 
We moeten het doen met de beschikbare openbare ruimte. Het is de taak van ons college om, luisterend naar alle wensen van 
bewoners en alle belangen afwegend, verantwoorde keuzes te maken bij het verdelen van die beschikbare openbare ruimte 
over de benodigde voorzieningen. Wij leggen daarom naar verwachting omstreeks januari 2020 een houdbaar Definitief 
Onderhoudsplan voor aan de belanghebbenden. 
 
Vraag 5 
Hoe beoordeelt u het project tot nu toe op de aspecten proces, inhoud, communicatie en burgerparticipatie? 
 
Antwoord 
Op de daarvoor belegde momenten is de participatie goed verlopen en heeft er met belanghebbenden een inhoudelijk goede 
dialoog plaatsgevonden. Bewoners zijn zoveel mogelijk geraadpleegd over keuzes die gemaakt moesten worden en hebben 
daarmee ook daadwerkelijk invloed gehad op de planvorming (vooral voor de wijk Mariahoeve waren er diverse keuzes 
nodig). Er is achter de schermen veel werk verzet en dat heeft veel tijd gekost. Daarover hadden wij tussentijds beter moeten 
communiceren. 
 
Vraag 5a 
Vindt u hierin aanleiding om nadere stappen/besluiten te nemen en de belanghebbenden hierover te berichten? 
 
Antwoord 
Ja, wij sturen de bewoners zo spoedig mogelijk een tussenbericht met een geactualiseerde planning voor het verdere verloop 
van het project.  


