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Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: A. Mastenbroek, CDA 

Datum indiening: 11 april 2022 

Datum antwoord: 20 april 2022 

Onderwerp: Plaatsing Transformatorunit nabij entree Vesting Muiden 

 

Inleiding: 
 

Afgelopen week is nabij de entree van de Vesting Muiden, nabij de Naarderpoortbrug, een “transformatorunit” 
geplaatst. Onderstaand 2 foto’s dit ter plaatse zijn genomen. 
 

 
 
 
 
Het CDA heeft hierover de volgende vragen: 
 
Vragen: 
 

1) Is de gemeente op de hoogte van het plaatsen van deze transformatorunit?  
2) Zo ja, is de plaats van de transformatorunit met goedkeuring van de gemeente bepaald?  
3) Waarom is niet overwogen om deze unit te plaatsen op een locatie die minder prominent het beeld van de 

entree van de vesting bepaald?  
4) Onlangs is het project “herstellen van de Oostelijke vestingwallen” afgerond. Is de gemeente het met het 

CDA eens dat deze unit niet passend is op deze plek waarbij juist het aanzicht van de herstelde 
vestingwallen en de entree van de historische vesting geweld wordt aangedaan? Zo nee, waarom niet? 

5) Is het mogelijk dat deze unit nog kan worden verplaatst naar een locatie die minder afbreuk doet aan het 
zicht op de vesting? 

 
Antwoorden: 

1) Ja de gemeente is hiervan op de hoogte. 
2) Ja, de locatie is door diverse afdelingen beoordeeld. Met de positie van de nieuw geplaatste 

transformatorunit is rekening gehouden met het beeld van het “herstel van de Oostelijke Vestingwerken” 
Muiden en de toekomstige inrichting van het Vestingplein. De gemeente is tevens geadviseerd door een 
externe landschapsarchitect (MTD). 

3) Er zijn meerdere locaties overwogen en in overleg met de landschapsarchitect is voor deze locatie gekozen 
omdat deze het minste afbreuk aan de omgeving oplevert.  
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4) De locatie is zorgvuldig gekozen en ten aanzien van de consequenties voor het landschap is de kleurstelling 
van de transformatorunit zo gekozen dat deze zo onopvallend mogelijk is.  

5) Er zijn meerdere locaties beoordeeld en deze locatie kwam er uit als de locatie die het minste afbreuk doet 
aan de omgeving. 

 
 
 


