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Aan 
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Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

27 september 2022 

234270 

Alexander Luijten 

Plan van Aanpak en Participatieaanpak Entree Muiden Zuidwest 

 

 

1. Kennisnemen van 

het beoogde planproces, de planning en de participatieaanpak voor project Entree Muiden 

Zuidwest.  

 

2. Inleiding 

De gemeente wil de schoonheid van de Vesting Muiden en de schootsvelden niet alleen koesteren, 

maar ook verder ontwikkelen als een aantrekkelijke plaats om te wonen en te bezoeken. Het 

programma Verder met de Vesting Muiden richt zich op het behoud en versterking van de groene, 

recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden.  

In dit kader heeft de gemeenteraad in februari 2019 het document ‘Muiden Zuidwest: 

Landschappelijke- en Stedenbouwkundige visie’ vastgesteld. ‘Entree Muiden Zuidwest’ voorziet in 

een aantal opgaven uit deze visie, waaronder de inpassing van de woonarken, de herinrichting 

Streefkerk, het herstel van oude beer en Singelgracht, een veilige route van P1 naar het centrum en 

een ecologische inrichting van de Vechtoever. Het bestuurlijk Platform Gooi en Vechtstreek 

ondersteunt deze ambitie van Gooise Meren en heeft dit project opgenomen in het 

subsidieprogramma Groene Uitweg. Provincie Noord Holland heeft daartoe budget gereserveerd 

en, onder voorwaarde van een officiële aanvraag, middelen beschikbaar gesteld om het project 

voor te bereiden en uit te voeren. De raad is op 14 december 2021 geïnformeerd over de Groene 

Uitweg.  

Op 6 juli 2022 heeft de raad het voorbereidingskrediet voor Entree Muiden Zuidwest beschikbaar 

gesteld, zodat de ontwerpfase daadwerkelijk van start kan gaan. Vervolgens is het project 

specifieke Plan van Aanpak (PvA) aangescherpt én is de Participatieaanpak (PA) opgesteld. 

Hierover wordt de raad door deze raadsmededeling geïnformeerd. 

 

3. Kernboodschap 

Gedurende het project worden drie fasen doorlopen: 

1. Ontwerpfase: opstellen Voorlopig Ontwerp (VO) en Definitief Ontwerp (DO) 

2. Voorbereidingsfase: opstellen contractdocumenten en aanbesteding 

3. Realisatiefase: gefaseerde uitvoering van het project 

 

Gedurende de ontwerpfase worden bewoners en belanghebbenden gevraagd mee te denken met 

als doel de plannen en ontwerpen beter aan te laten sluiten bij de eisen en wensen in de omgeving. 

De kaders van het project zijn tamelijk vastomlijnd in de visie Entree Muiden Zuidwest, die 

voortvloeit uit het gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden. De ruimte voor participatie 

is daardoor voor het grootste deel van het project gericht op raadplegen/meedenken.  

Het doel van de participatie en communicatie is om een gedragen inrichtingsplan op te stellen 

waarin de verschillende belangen goed zijn afgewogen en om draagvlak en betrokkenheid te 

krijgen voor de uitvoering van het project. De werkwijze met nieuwsbrieven, 

informatiebijeenkomsten en klankbordgroepen sluit aan bij die van de andere projecten van 

‘Verder met de Vesting’ en is overigens conform de kaders zoals eerder door de raad vastgesteld. 
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De Participatieaanpak voor dit project bestaat uit de volgende stappen: 

1. Na vaststelling van het Plan van Aanpak en de Participatieaanpak door het college worden de 

raad en de bestuurlijke partners geïnformeerd;. 

 

2. Er wordt overleg gepleegd met de eigenaren, de  contractpartners en de CRK&E;  

 

3. Tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belanghebbenden wordt het project 

toegelicht, waarbij zij worden gevraagd om per planonderdeel mee te denken en vervolgens te 

participeren in de klankbordgroep om kennis en ideeën te leveren gedurende het planproces; 

 

4. De klankbordgroep bewaakt de integraliteit van de verschillende planonderdelen en verrijkt 

het inrichtingsplan met kennis en ervaring. Tijdens de ontwerpfase wordt de klankbordgroep 

geraadpleegd over het concept en definitieve inrichtingsplan;   

 

5. Voor de besluitvorming van het definitieve ontwerp wordt er een tweede 

informatiebijeenkomst georganiseerd. De uitkomsten en aandachtspunten worden betrokken 

bij de besluitvorming;   

 

6. Na vaststelling wordt eenieder geïnformeerd over het vastgestelde plan, de planning richting 

uitvoering en de mogelijkheden tot inspraak bij de vergunningen; 

 

7. Tijdens de uitvoeringfase worden direct belanghebbenden geïnformeerd over (de impact van) 

de werkzaamheden (participatieniveau informeren); 

 

Het project wordt projectmatig aangepakt met de geëigende tussenproducten. Tussentijds wordt 

de raad middels voorgangsverslagen, de projectenwebsite en nieuwsbrieven op hoogte gehouden 

over de voortgang. Ook wordt de raad uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten met 

bewoners en belanghebbenden. 

 

4. Vervolg 

Naar verwachting is in maart 2023 het definitieve inrichtingsplan gereed. Op basis van dit plan 

wordt u gevraagd een uitvoeringskrediet te verlenen, waarna het werk kan worden gerealiseerd. 

De gefaseerde uitvoering start naar verwachting  in 2024.   

 

Fase ontwerp participatie September 2022 

Ontwerpfase : VO en DO  

 

Maart 2023 

Besluit Raad Uitvoeringskrediet Juli 2023 

Voorbereidingsfase : contractdocumenten + 

aanbesteding en vergunningen  

Juli – dec 2023 

Uitvoeringsfase 

 

1. Herinrichting Singelgracht; 2024 (na 
gereed komen makelaarskantoor 
Streefkerk). 

2. Herstel historische beer: 2023-24 
3. Herinrichting Westelijke Vechtoever,  

noordelijk deel; 2023-24 
4. Realisatie trap Spieringbrug;2023-24 
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5. Herinrichting Westelijke Vechtoever, 
zuidelijk deel; 2023-24 

6. Veilige aansluiting op P1; 2023-24 
7. Ecologische verbinding; 2023-24 
8. Herprofilering en groene aankleding 

oevers zuidwestelijke ravelijn oevers 
Bastion XI en oevers oostzijde 
Singelgracht; 2023/2024 

9. Herinrichting openbare ruimte en 
buitenruimte makelaarskantoor 
Streefkerk; 2024 (na gereed komen 
makelaarskantoor Streefkerk). 

Overdracht naar Beheer  

 

Eind 2024 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
drs. E.M. Voorhorst, 
Gemeentesecretaris 

 
 
 
 

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

 


