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1. Het Stedebouwkundig Kader
Voor de ontwikkeling van het Brediusterrein in Muiden is een Concept Stedebouwkundig
Kader opgesteld. Dit document geeft de hoofdlijnen weer van de invulling van de locatie. De
verschillende planonderdelen hebben met vlekken een plek op het terrein gekregen. Het
Stedebouwkundig Kader geeft de hoofdopzet voor de planvorming en dient als onderlegger
voor het bestemmingsplan.

2. Inspraakprocedure
In het najaar van 2013 hebben ontwerpateliers plaatsgevonden met belanghebbenden en
belangstellenden. De resultaten van de ontwerpateliers zijn verwerkt in het Concept
Stedebouwkundig Kader. Het Concept Stedebouwkundig Kader is op 4 juni 2014 door de
Commissie Ruimtelijke Zaken vrijgegeven voor inspraak. Het document lag ter inzage op het
gemeentehuis gedurende acht weken van 11 juni 2014 t/m 5 augustus 2014. Het document
was ook vanaf de website van de gemeente te raadplegen en downloaden. Belangstellenden en
belanghebbenden konden een reactie indienen via post, e-mail, telefoon of tijdens een van de
drie bijeenkomsten. Dit is op de website en in het huis aan huisblad Muidernieuws
gepubliceerd.
Op 18 juni 2014 is aan de deelnemers van de ontwerpateliers toegelicht hoe hun ideeën in het
Concept Stedebouwkundig Kader zijn verwerkt. Daarnaast waren er twee openbare
inloopbijeenkomsten, op woensdagavond 2 juli en op dinsdagavond 29 juli 2014.

3. Overzicht van de reacties
Tijdens de drie bijeenkomsten zijn op veel onderwerpen reacties gegeven. De verslagen zijn
bijgevoegd. Daarnaast zijn er zes individuele reacties ontvangen:
Naam
Mw. Kennedy- de Jong
Theo den Haan

Datum
22 juli 2014
31 juli 2014

H. Wetselaar en M.H. Wetselaar - Verhagen
Mr. A.E.P. Vlaanderen
Familie J.H.M. Boot
K. Van Dam en Th. Van Dam-Reeser

5 augustus 2014
6 augustus 2014
7 augustus 2014
19 augustus 2014

Reactie
8, 11, 16, 17, 18
4, 5, 12, 13, 14,
15, 19
1, 5, 9, 10
1, 2, 3, 4, 6, 7
5, 7, 8, 16, 18
1, 5, 9, 10

Enkele reacties zijn buiten de termijn ontvangen maar zijn wel in de beantwoording
meegenomen. De reacties zijn bijgevoegd.

4. Reacties en antwoorden
4.1. Programma
Reactie 1: In veel reacties wordt aangegeven dat een accommodatie met twee voetbalvelden
en een mogelijke uitbreiding met een derde veld niet voldoet om de sportbehoefte van SC
Muiden in de toekomst te kunnen opvangen. Hebben de plannen dan wel voldoende nut?
Antwoord: Het project Bredius is mede gestart om de velden van SC Muiden in hun
huidige vorm te verplaatsen. In het bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitskader (BKK) (die
zijn opgesteld op basis van het Stedebouwkundig Kader) is er ruimte opgenomen voor 3
velden en sportaccommodatie. Uit de sportvisie blijkt dat de behoefte aan het derde veld er
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pas op termijn zal zijn. Een tweetal velden wordt in een eerste fase al aangelegd het derde
veld op termijn.
Reactie 2: In enkele reacties worden twijfels geuit of er wel extra woningen nodig zijn, omdat
Muiden en omgeving ook andere grootschalige woningbouwprojecten in voorbereiding heeft.
Ook is in één reactie voorgesteld om uitsluitend seniorenappartementen te realiseren.
Antwoord: Het aantal toe te voegen woningen is gemaximeerd op 50. De verwachting
is dat er regionaal voldoende behoefte is voor deze woningen. Marktpartijen krijgen
echter geen verplichting opgelegd om de woningen daadwerkelijk te realiseren. De
gemeente stelt geen regels aan de woningtypes, alleen aan het maximale aantal en aan
de bouwmassa, beeldkwaliteit, ontsluiting en parkeervoorzieningen.
Reactie 3: In één reactie wordt voorgesteld om het terrein uitsluitend voor groen, recreatie en
(sport)voorzieningen te bestemmen.
Antwoord: Dat programma is in strijd met de afspraken die met de Staat
(vertegenwoordigd door Rijkswaterstaat en RVOB) in de rol van grondeigenaar zijn gemaakt.
Met een dergelijk programma is geen medewerking van de grondeigenaar te verwachten. De
gemeente heeft onvoldoende budget om de inrichting van het gehele terrein voor haar
rekening te nemen.
Reactie 4: In enkele reacties is de vraag gesteld of er ook zalen en andere voorzieningen bij
het hotel komen.
Antwoord: Het hotelconcept is nog niet nader bepaald. Een concept waarin
hotelkamers worden gecombineerd met bijvoorbeeld vergaderfaciliteiten, welness of
een filmzaal is mogelijk. De gemeente stelt regels aan de bouwmassa, beeldkwaliteit,
ontsluiting en parkeervoorzieningen. De precieze invulling van het hotelconcept
binnen deze regels wordt aan de markt overgelaten.

4.2. Bouwmassa
Reactie 5: In veel reacties wordt aangegeven dat de bouwmassa die in het zuidwesten van het
terrein (beoogd hotel) wordt toegestaan te groot en met name te hoog is. In één reactie wordt
voorgesteld om het bouwblok dwars te zetten (zuidgeoriënteerd) om zo het doorzicht vanaf de
woningen aan de Kogge zoveel mogelijk te behouden. In andere reacties wordt juist
aangegeven dat een dergelijke massa wel als passend op die plek wordt gezien.
Antwoord: De locatie waarop het hotel is voorzien is ruim voldoende van omvang om
daarop een hotel te kunnen realiseren zonder dat dit erg hoog of volumineus hoeft te
worden. De bouwhoogte van het hotel blijft aan de kant van de Muidertrekvaart
beperkt tot 12 meter en elders tot 22 meter. Er is in een geleding voorzien waardoor
het gebouw geen te massieve uitstraling kan krijgen. De vorm van het gebouw komt
ook aan de orde in het Beeldkwaliteitskader en het bestemmingsplan.
Reactie 6: Enkele indieners stellen voor om het bouwprogramma onder voorwaarden te
intensiveren om zo meer ruimte te kunnen bieden aan de sportvoorzieningen.
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Antwoord: Het programma zoals dat in het bestemmingsplan en het BKK zijn
opgenomen biedt een goede balans tussen deze wens om meer programma op te
nemen en de wens om juist minder programma te realiseren. Hierover zijn ook
afspraken gemaakt met de grondeigenaar.

4.3. Schade door bouwrijpmaken en planschade
Reactie 7: In enkele reacties wordt aangegeven dat gevreesd wordt dat er bij een forse
ophoging schade aan nabij gelegen percelen en gebouwen kan ontstaan. Ook wordt gevreesd
dat vanwege de grondslag schade kan ontstaan tijdens de bouw.
Antwoord: De ophoging die per deelgebied nodig is wordt uitgewerkt. In een ruime
groenstrook langs de bestaande woningen is in ieder geval voorzien. Schade aan
percelen en opstallen van derden moet uiteraard worden voorkomen. De uitvoerende
partij van het deelgebied en diens opdrachtgever zijn hiervoor verantwoordelijk en
moeten zonodig maatregelen nemen. Als er zich een kans voor zal doen dat er schade
op zou kunnen treden zal bij percelen die risico lopen voorafgaand aan
werkzaamheden een inventarisatie worden uitgevoerd. Mocht er schade optreden dan
is hierdoor eenvoudiger aan te tonen dat de opgetreden schade het gevolg van de
werkzaamheden is.
Reactie 8: In reacties van bewoners van de Kogge wordt gevreesd dat de woning minder
waard zal worden door de ontwikkeling. De woningen hebben nu vrij uitzicht en dat zal straks
niet meer het geval zijn.
Antwoord: Een goed ingerichte ruime groenstrook direct grenzend aan de woningen
zal naar het beeld van het college niet leiden tot een afname van de waarde van de
woningen, zeker ook omdat de A1 een aanzienlijk deel naar het zuiden verplaatst wat
de waarde van de woningen eerder zal doen toenemen.
Eenieder die meent planschade te lijden kan een verzoek doen aan de gemeente, maar
pas als de planschade daadwerkelijk is opgetreden. Hiervoor moet wel een
drempelbedrag worden betaald voor de procedure. Mocht er inderdaad schade zijn,
dan krijgt u dit drempelbedrag terug plus een vergoeding van de schade. Voor lage
schadebedragen geldt een eigen risico voor de eigenaar.

4.4. Verkeer en parkeren
Reactie 9: Er zijn met name bij de bewoners van de Amsterdamsestraatweg zorgen over een
eventuele busverbinding over deze weg. Ook als er een bussluis wordt aangelegd kan er hard
gereden worden. Sommige typen auto’s kunnen ook over de bussluis heen en kunnen de weg
als doorgaande route gaan gebruiken. Ook als er geen busverbinding komt, maar de weg wel
de ontsluiting voor nieuwe woningen wordt, is er vrees voor te hard rijden.
Antwoord: Er is nog geen besluit genomen of er een busroute over de
Amsterdamsestraatweg komt, maar vanwege de bouw van de Krijgsman en de
invulling van de Bredius, ligt deze route wel voor de hand. De verkeersveiligheid en
mogelijke overlast zijn daarbij aandachtspunten. De weg moet ook dienen als veilige
langzaam verkeersroute. Mogelijk is het nodig om het wegprofiel aan te passen, of
andere verkeersmaatregelen te nemen. Dit wordt bepaald als het uitgewerkte ontwerp
van het terrein beschikbaar is.
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Reactie 10: De huidige bushalte en P+R voorziening wordt verplaatst naar de lus van de
nieuwe op- en afrit van de Rijksweg A1. Enkele bewoners vinden dit te ver weg van de
bestaande bebouwing. Geopperd is om een bushalte en P+R voorziening bij het nieuwe hotel
te realiseren.
Antwoord: De verplaatsing van de bushalte en het P+R terrein gebeurt in het kader van het
project A1/A6.

4.5. Inrichting sportterrein
Er zijn veel vragen gesteld over de inrichting van het sportterrein, namelijk:
Reactie 11: Kan de overlast van de sportvelden zoveel mogelijk worden beperkt?
Reactie 12: Op welke plek komt het 2e voetbalveld?
Reactie 13: Op welke plek komt eventueel het 3e voetbalveld?
Reactie 14: Is er ruimte voor de ijsclub, zo ja, waar? Is een combi skate/schaatsbaan niet wat?
Reactie 15: Waar komt het clubhuis/kantine van de voetbal?
Reactie 16: Kan in de uitwerking van het plan de strook groen die langs de woningen van de
Kogge loopt verbreed worden? Bijvoorbeeld door een stuk groen uit de strook langs het
zuiden te ruilen. In dat deel steekt nu een stuk uit. Het lijkt logischer om dit aan de oostelijke
strook groen te plakken.
Antwoord: Het inrichtingsplan voor het sportterrein is nog niet gereed er zijn nog
meerdere opzetten mogelijk. Er worden twee velden aangelegd voor het derde veld is
een ruimtereservering opgenomen. Er is ook ruimte voor een clubgebouw. Een
eventuele ijsbaan zou in het groen ingepast kunnen worden.

4.6 Inrichting groene deelgebieden
Er zijn veel ideeën geuit over de inrichting van de groene deelgebieden.
Reactie 17: Kan de sloot die tussen de Brediusgronden en de woningen langs de Kogge loopt
worden gedempt? Want als de plannen zijn gerealiseerd is het waarschijnlijk moeilijker om
onderhoud te plegen. Dit gebeurt nu vanaf het weiland. Dat is waarschijnlijk niet meer
mogelijk als het terrein is ingericht.
Reactie 18: Hoge beplanting in de groenstrook kan de bezonning van de tuinen verminderen.
Hoge bomen zullen de avondzon uit de tuin nemen. Nu is er zon in de tuin zelfs als de zon
heel laag staat. Daarom alleen kleinblijvende bomen planten of struiken in de strook.
Suggestie om de strook te beplanten met wintergroene struiken die in hoogte langzaam
oplopen en een graspad.
Reactie 19: Vraag of verzoek om een natuurijsbaan in te passen.
Antwoord: Het inrichtingsplan voor de groene gebieden wordt waarschijnlijk in twee
delen opgesteld, het eerste deel voor het groen langs de bestaande bebouwing, het
tweede deel voor het groen aan de zuidzijde van het Brediusterrein. Omwonenden en
andere belanghebbenden kunnen over de inrichting meedenken. Naar aanleiding van
de reacties die reeds ontvangen zijn, worden er drie uitgangspunten aangehouden:
 Er worden in de buffer langs de bestaande bebouwing geen hoge bomen geplant.
Lage bomen en struiken zijn wel mogelijk.
 De sloot langs de woningen aan de Kogge moet voldoende doorstroming
behouden.
 Wellicht kan in het groengebied een natuurijsbaantje worden ingepast.
 Toevoegen: de sfeer van de Waterlandtak zal worden doorgezet vanuit het zuiden
5

5. Vervolg
De resultaten van de inspraakronde zijn verwerkt in het Stedebouwkundig Kader. Dat kader is
mede op basis van de inspraakreactie verwerkt tot het BKK en het ontwerpbestemmingsplan.
Het bestemmingsplan Bredius zal naar verwachting na de behandeling in de raadscommissie
van 10 juni 2015 ter visie worden gelegd en op tijd in werking treden om voorafgaand aan het
voetbalseizoen 2016/2017 de velden en de accommodatie in te richten en in gebruik te nemen.
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Bijlagen

Verslag terugkoppeling plannen voor de Bredius 18 juni 2014
Deelnemers:
R.Amesz
L. Lapikos
R. Smits
J.W. Smits
R. Snouck
J.P. Zoetekouw

de Kogge 16
de Fluit 37
de Kogge 20
de Kogge 20
de Kogge 1
de Kogge 10

Gemeente:
Wethouder
Stedebouwkundige
Bestemmingsplan

Henny Timmerman
Erik van Schaijk
Ben van der Waal

Algemeen
De gemeentelijke medewerkers en wethouder Timmerman lichten toe op welke wijze
rekening is gehouden met de wensen van de bewoners zoals die in oktober 2013 met de
bewoners zijn besproken. Deze resultaten zijn beschreven in het stedenbouwkundig kader
zoals die op de gemeentelijke website staat en naar de deelnemers van de overleggen is
toegezonden.
De bewoners hebben begrip voor de gekozen logische opzet van de stedebouwkundige kader
met woningen aan de noordkant en het hotel aan de westkant. Er zijn ook de nodige specifieke
vragen en opmerkingen:
Specifieke punten
- deelnemers vragen zich af hoe de ‘overgangszone’ die de groenstrook doorbreekt er precies
uit komt te zien en waarom die strook ‘dieper’ is dan de strook woningen langs de trekvaart?
Toegelicht wordt dat deze strook de overgang vormt tussen de jaren 60 woningen en
de nieuwe woningen. Omdat het moeilijk blijkt om hier een beeld bij te vormen zegt
de gemeente toe dit voor de inloopavonden in juli te visualiseren [AKTIE
GEMEENTE].
- hoe ziet de robuuste strookgroen er uit?
Omdat het moeilijk is om hier een beeld bij te vormen zegt de gemeente toe dit voor
de inloopavonden in juli te visualiseren door referentiebeelden [AKTIE GEMEENTE].
- hoe wordt omgegaan met de sloot achter de tuin die voor de helft van de bewoners is?
De gemeentelijke medewerkers geven aan dat de kadastrale gegevens in de uitwerking
meegenomen worden.
Er is discussie over de aanleg van de nieuwe groenzone. Vanwege de onderhoudstoestand van
het bestaande bos zijn er verschillende deelnemers die tegen de aanleg van een nieuw bos
zijn.
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Verslag inloopavond Bredius 2 juli 2014
Deelnemers:
Naam
L.G. Elenbaas
D. Hoitsma
W. Kooijman
H. Pronk
H. van Wees
J.P. Zoetekouw
Gemeente:
Wethouder
Stedebouwkundige
Bestemmingsplan

Adres
Amsterdamsestraatweg 15
De Kogge 11
Het Karveel 7
Amsterdamsestraatweg 57

Plaats
Muiden
Muiden
Muiden
Naarden

De Kogge 10

Muiden

Henny Timmerman
Erik van Schaijk
Ben van der Waal

Algemeen
De gemeentelijke medewerkers en wethouder Timmerman lichten toe op welke wijze
rekening is gehouden met de wensen van de grondeigenaar (het Rijk), de bewoners en de
gemeenteraad. Deze resultaten zijn beschreven in het concept stedenbouwkundig kader.
De deelnemers hebben begrip voor de gekozen logische opzet van het concept
stedebouwkundig kader met woningen aan de noordkant en het hotel aan de westkant. Ook de
bespoken bouwhoogtes wordt aanvaardbaar geacht. Er zijn ook een aantal specifieke
onderwerpen aan de orde gekomen:
Overgangszone
Deelnemers vragen zich af hoe de ‘overgangszone’ die de groenstrook doorbreekt er precies
uit komt te zien en waarom die strook ‘dieper’ is dan de diepte van de strook woningen langs
de trekvaart?
Toegelicht wordt dat deze strook de overgang vormt tussen de jaren 60 woningen en
de nieuwe woningen, en dat deze strook past tussen de bestaande woningblokken en
de nieuwe strook langs de dijk.
De stedebouwkundige van de gemeente licht met behulp van tekeningen toe op welke
wijze dit tussenstuk ingevuld kan worden met bebouwing. Het kan dan gaan om
enkele losstaande woningen of bijvoorbeeld een hofje van (senioren) woningen haaks
op de Amsterdamsestraatweg.
De robuuste strook groen
Met referentiebeelden wordt aangegeven op welke wijze het groen ingevuld kan worden. Met
het Rijk worden er gesprekken gevoerd over de wensen. Afgesproken is dat we nu niet te veel
in detail de wensen uitwerken maar dat doen als de ontwikkelaar is gekozen. Er is discussie
over de invulling van de nieuwe groenzone. Vanwege de onderhoudstoestand van het
bestaande bos aan de zuidkant van de wijk zijn er verschillende deelnemers die pleiten voor
een meer ‘open’ groenstrook. Andere opties die genoemd worden zijn kastanjes en riet, maar
ook daar zijn nadelen aan verbonden. In de uitwerking zal in meer detail ingegaan worden op
de begroeiing (bomen, struiken, riet en gras) eventueel reliëf en wandel- en fietspaden.
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Het verkeer
De gemeentelijke medewerkers geven aan dat in de toekomst de kans groot is dat er weer een
bus over de Amsterdamsestraatweg komt te rijden.
Enkele deelnemers zijn erg bevreesd dat er dan opnieuw vooral SUV’s deze route als
sluiproute gaan gebruiken omdat ze vaak over de bussluis heen kunnen. Vaak wordt er dan te
hard gereden wat voor erg gevaarlijke situaties zorgt voor fietsers.
De medewerkers van de gemeente hebben hier begrip voor en geven aan dat dit een belangrijk
aandachtspunt is als er hier bussen gaan rijden. Door bijvoorbeeld extra (tijdelijke)
handhaving en/of eventueel (tijdelijk) cameratoezicht kan overlast teruggedrongen worden.
De verplaatsing van het transferium staat weliswaar los van de ontwikkeling van de Bredius,
maar de deelnemers aan het overleg spreken wel hun zorg uit over de veel grotere afstand
naar het transferium in de nieuwe situatie.
Overig
Een aantal deelnemers pleit voor het terugbrengen van een ijsbaan in het groengebied.
Eén van de deelnemers vraagt of er in de ecologische zone of aan de rand van het
Brediusterrein ruimte is voor een geitenboerderij in het groen. Afgesproken wordt dat deze
wens wordt doorgegeven aan de ecoloog van de gemeente die contacten heeft met de
grondeigenaar (het Rijk) van deze zone.
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Verslag inloopavond Bredius 29 juli 2014
Deelnemers:
Naam
Fam. Boot
Fam. Hijlkema
Guus Kroon
Helmi Kooijman
Karin Elenbaas
K & D van Dam
H. Wetselaar
E.P. Vlaanderen
S. Visser
C. Schep
J. Wesseling – Jager
Mw. Kennedy
Jan Schep
H. Schep
W. v.d. Bos
Han van Wees
Jan de Jong

Adres
De Kogge 4
Amsterdamsestraatweg 17
B. de Raadtsingel 32
Het Karveel 7
Amsterdamsestraatweg 15
Amsterdamsestraatweg 16
Amsterdamsestraatweg 5
Brink 30
Amsterdamsestraatweg 59
Amsterdamsestraatweg 25
De Kogge 8
De Kogge 9
Amsterdamsestraatweg 24
Amsterdamsestraatweg 25
Het Karveel 38
De Blauwe Wereld 61
De Werven 31

Gemeente:
Wethouder
Stedebouwkundige
Projectleider

Henny Timmerman
Erik van Schaijk
Maud van der Vliet

Plaats
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiderberg
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden

Verkeer
- Kan er een nieuwe bushalte in de westzijde van Muiden komen? Als de P+R en
bushalte is verplaatst naar de nieuwe A1 is dat te ver lopen vanuit Muiden.
- Idee om een nieuwe bushalte bij het hotel te realiseren. Antwoord: Dat is een
mogelijkheid maar het is de vraag of de busroute over een doodlopend stukje kan
gaan.
- Als er een nieuwe bushalte komt is er vrees voor overlast en onveilige situatie voor
kinderen. Bewoners willen geen bus over de Amsterdamsestraatweg. Antwoord: het
wel of niet doorgaan van een busverbinding is iets dat de gemeente met de provincie
bespreekt. De provincie besluit uiteindelijk. Dit valt niet onder het project Bredius.
- Er wordt gevreesd voor parkeeroverlast omdat mensen voor de voetbalclub toch langs
Amsterdamsestraatweg gaan parkeren en lopend naar de sportvelden gaan.
Groen
- Verzoek om de groengordel zoveel mogelijk te verbreden. Strookje aan zuidkant langs
de buffer kan dat niet langs de buffer langs de wijk, t.b.v. een bredere buffer.
- Antwoord: Bij het maken van het inrichtingsplan voor het sportterrein wordt bekeken
of er een bredere groengordel mogelijk is.
- Als er in de groengordel hoge bomen komen, dan is er geen zon meer in de tuin langs
de Kogge. Hoge bomen zijn dus niet gewenst.

10

-

Verzoek om de sloot langs de Kogge te dempen. Als de sloot langs de
Amsterdamsestraatweg wordt gedempt dan wordt de doorstroming slecht, daardoor
wordt overlast van muggen enz. verwacht.

Sportvelden
- Waarom moeten de sportvelden sowieso worden verplaatst, het ligt nu toch goed?
Antwoord: Dat vloeit voort uit de afspraken die over de Krijgsman zijn gemaakt.
- Het hoofdveld ligt nu het verste weg, maar daar wordt ‘s avonds niet gevoetbald en dat
is juist de meeste overlast. Er komt sowieso overlast van geschreeuw en
lichtmasten. Antwoord: Bij het maken van het inrichtingsplan voor het sportterrein
worden de effecten op de bestaande woningen zoveel mogelijk beperkt.
- Verzoek om meer grond voor de sport reserveren op het Brediusterrein. Daar was
echter niet iedereen ermee eens, liever het terrein zo laten zoals het nu is.
- Komt er ook een clubgebouw? Antwoord: Daar is ruimte voor, maar dat moet de club
zelf betalen. Reactie: Maar de sportaccomodatie moet wel bruikbaar zijn voor de
club. Als een clubgebouw niet zeker is heeft het project dan wel zin?
- Komt er ook een sporthal? Antwoord: Er is nu een overeenkomst met Almere voor
gebruik van een grote hal. In Muiden moet nog een nieuwe, kleinere hal komen. De
huidige insteek is om deze te combineren met de nieuwe brede school, maar dat is nog
in een pril stadium.
- Wanneer worden de nieuwe velden in gebruik genomen? Antwoord: Er wordt sowieso
nog 1 seizoen op de oude plek gesport. In 2015 moet de club verhuizen.
- Men denkt dat er op termijn te weinig velden zullen zijn en dat Bredius dan niet
genoeg ruimte heeft. Dan zal er alsnog elders een grotere sportlocatie moeten komen.
Verwacht wordt dat het Brediusterrein alsnog wordt volgebouwd. Oproep om
bezwaren te uiten, zodat de
- wethouder ook iets in handen heeft om de gesprekken met de externe partijen open te
breken.
- Antwoord: De velden worden in hun huidige vorm verplaatst. Er is een
ruimtereservering voor een extra veld. De behoefte aan voorzieningen op de lange
termijn wordt in een bredere visie in kaart gebracht.
Bouwmassa hotel
- Het geprojecteerde hotel is groot, is dat wel nodig? Antwoord: De omvang is
gebaseerd op de referenties. Een oppervlakte van 8000 m2 is een gangbare maat voor
een grotere hotelketen. Om deze bouwmassa te realiseren is een grondvlak van
ongeveer 200.000 m2 beschikbaar (2 hectare). Hierdoor zijn er nog veel bouwvormen
mogelijk zonder dat de gehele 2 hectare hoeft te worden volgebouwd.
- De reacties op de referentiebeelden zijn wisselend, de een heeft voorkeur voor
laagbouw, de ander heeft de voorkeur voor een toren met meer tuin.
Bouwwerkzaamheden
- Vrees dat zand opspuiten tot schade aan fundering van de woningen en schuurtjes
leidt. Zeker als bronbemaling nodig is. Antwoord: Gebruikelijk is om voorafgaand aan
de werkzaamheden foto’s te maken. Het groen wordt in principe niet opgehoogd. De
benodigde hoogte voor de velden en de bebouwing is nog niet bekend. Voor de
bebouwing is dat aan de ontwikkelaar bedenken.
Overige opmerkingen
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-

In de vesting Muiden staan fietsenrekken waarbij je gauw slag in het wiel hebt.
Kunnen die aangepast worden? Dit wordt aan de beleidsafdeling doorgegeven.
We krijgen een ozb-verhoging vanwege de ontwikkeling van de Krijgsman. Daar zijn
we niet blij mee! Antwoord: De gemeente moeten eerst de reguliere artikel 12
procedure doorlopen. Daarna kunnen we een aanvraag doen voor een bijzondere
artikel 12. De insteek is dat die ozb-verhoging dan alsnog niet doorgaat. Maar dat kan
nu dus nog niet worden geregeld.
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Individuele reacties
Mondelinge inspraakreactie op concept Stedebouwkundig Kader Brediusgronden
Mw. Kennedy-de Jong, wonend aan de Kogge 9 te Muiden.
Telefonisch op 22 juli 2014
Verslag: Maud van der Vliet, Gemeente Muiden
Mw. Kennedy geeft aan dat ze de plannen op het gemeentehuis en op internet bekeken heeft.
Ze is niet blij met de plannen en heeft liever dat het terrein blijft zoals het is, omdat ze nu vrij
uitzicht heeft. Mw. Kennedy vraagt zich af of er in de omgeving geen betere sportlocaties te
vinden zijn. Daarnaast heeft mw. Kennedy opmerkingen over de volgende specifieke punten
in het plan.
-

-

-

-

Kan de sloot die tussen de Brediusgronden en de woningen langs de Kogge loopt
worden gedempt? Want als de plannen zijn gerealiseerd is het waarschijnlijk
moeilijker om onderhoud te plegen. Dit gebeurt nu vanaf het weiland. Dat is
waarschijnlijk niet meer mogelijk als het terrein is ingericht.
Kan in de uitwerking van het plan de strook groen die langs de woningen van de
Kogge loopt verbreed worden? Bijvoorbeeld door een stuk groen uit de strook langs
het zuiden te ruilen. In dat deel steekt nu een stuk uit. Het lijkt logischer om dit aan de
oostelijke strook groen te plakken.
Als sport dan toch op deze locatie moet, graag de overlast zoveel mogelijk beperken in
de verdere uitwerking (onder andere positionering van het tweede voetbalveld).
Hoge beplanting in de groenstrook kan de bezonning van de tuinen verminderen. Hoge
bomen zullen de avondzon uit de tuin nemen. Nu is er zon in de tuin zelfs als de zon
heel laag staat. Daarom alleen kleinblijvende bomen planten of struiken in de strook.
Zorg over waardevermindering van de woning. Het vrije uitzicht is juist
waardeverhogend omdat dit bij weinig woningen in de omgeving er is.
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20601
Van: theo den haan
Verzonden: donderdag 31 juli 2014 18:31
Aan: Bredius
CC: Claartje Kennedy-de Jong
Onderwerp: Vraag/opmerking over ontwikkeling Brediusterrein
Muiden, 31 juli 2014
Beste Mensen,
.
Het concept Stedebouwkundig kader heb ik doorgelezen. Ik wil de onderstaande opmerkingen maken
en hoop, dat deze bij het ontwerp bestemmingsplan worden meegenomen.
1) Op welke plek komt het 2e voetbalveld?
2) Op welke plek komt eventueel het 3e voetbalveld?
3) De IJsclub wordt niet genoemd in uw ontwerp .Heeft u daar ruimte voor gereserveerd? En waar? Is
een combi skate/schaatsbaan niet wat?
4) Een hoogte van 22m voor het hotel en/of woningbouw past niet in onze huidige gemeente. Is het
hotel alleen een hotel of komen er ook een aantal zalen bij?
5) Waar komt het clubhuis/kantine van de voetbal?
Met vriendelijke groet,
Theo den Haan, de Kogge 7
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