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Inleiding 
Op 26 juli 2016 vond een gesprek plaats bij de Gemeente Gooise Meren over de compensatie voor de verbreding van de A1 en 
de A6 op het grondgebied van de voormalige gemeente Muiden. Het gaat om compensatie van natuur en bomen. In totaal zijn 
in dit gebied 6000 bomen gekapt. Deze worden alle volgens de geldende wetten en regels herplant. De gemeente Gooise Meren 
heeft een extra compensatie gevraagd voor de kernen Muiden en Muiderberg. In principe gaat het daarbij om in totaal 500 
bomen. Samengevat luidt de afspraak: 500 bomen van een bepaalde omvang, dicht bij elkaar geplant, op grond van de 
gemeente of RWS, binnen een bepaald tijdsbestek. Wanneer de Dorpsraad met een plan komt waar die bomen geplant kunnen 
worden met draagvlak van de inwoners, zal dit door het College overgenomen worden. Inwoners waren verontrust over de 
compensatie voor Muiderberg. Enkelen meenden dat herplanting van alle voor Muiderberg beschikbare bomen naar het 
Echobos zou gaan. De Dorpsraad heeft een werkgroep een plan laten maken, dat voor zover ons bekend bij het college, dan 
wel de ambtelijke dienst ligt. 
Zie de bijlage. 
 
Vraag 1 
Wat is op dit moment de status van dit plan? 
Vraag 2 
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de besluitvorming en de uitvoering van dit plan? 
 
Antwoord vraag 1 en 2 
Het klopt dat de gemeente destijds een extra compensatie van 500 bomen heeft gevraagd voor Muiden en Muiderberg. De 
aantallen en locaties hiervoor hebben we destijds, in 2016, vastgelegd in een memo. Deze memo is bijlage bij de 
overeenkomst -inzake compensatie van Bos en Beplantingen-, getekend einde 2018.  In de memo staan voor Muiderberg 250 
bomen benoemd. Voor Muiden 150 bomen en een lang stuk haag horende bij de ontwikkelingen van Verder Met de Vesting 
Muiden.  
 
De 250 bomen voor Muiderberg zijn destijds als volgt onderverdeeld: voor het Echobos 60 stuks, voor de IJsselmeerweg 150 
stuks en kern Muiderberg 40 stuks. Rijkswaterstaat heeft aangegeven in enige mate flexibel te zijn als er wat geschoven 
wordt in deze aantallen onderling. De plant moet uiterlijk in het voorjaar van 2021 afgerond zijn om de bomen te kunnen 
declareren bij het rijk.  
 
Het plan waar u naar verwijst (Bomenplan Muiderberg) is bij de gemeente bekend en bevat de 150 bomen die langs de 
IJsselmeerweg geplaats worden (welke zijn opgenomen in de overeenkomst) en in aanvulling daarop nog zo’n 250 bomen 
welke op een aantal percelen langs het spoor zijn geprojecteerd. De middelen benodigd voor de uitvoering van dit plan zijn 
opgenomen in de begroting 2020.  
 
Begin 2020 is de gemeente gestart met de uitvoering van de eerste fase van het plan. In deze fase voeren ambtenaren van de 
gemeente gesprekken met de eigenaar van de percelen waar de 250 bomen op geprojecteerd zijn, met de intentie om de 
grond te verwerven. Indien deze fase succesvol wordt afgerond starten wij de tweede fase van het project. (Indien deze fase 
niet succesvol kan worden afgerond kan slechts een deel van het plan worden uitgevoerd.) In de tweede fase starten wij een 
participatietraject en gaan wij samen met de initiatiefnemers en overige belanghebbenden aan de slag met de uitwerking van 
de plannen van schetsontwerp naar definitief ontwerp. Wij streven ernaar uiterlijk in het voorjaar van 2021 de bomen geplant 
te hebben.  
 


