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Muiden, 28 januari 2013
Voor technische vragen over dit voorstel kunt u terecht bij A.W.G.J. van Kessel

Aan de gemeenteraad.

Voorstel
In de begroting 2013 een bedrag van € 50.000,- uit de reserve sportvoorzieningen
beschikbaar stellen voor werkzaamheden ter voorbereiding van de mogelijk wenselijke
ontwikkelingen op maatschappelijk sociaal gebied van de Brediusgronden waarbij de
aandacht primair uitgaat naar cq de hoogste prioriteit ligt bij de uitplaatsing van de
voetbalvelden van SC Muiden.

Inleiding

In uw vergadering van 20 september 2012 is ingestemd met de 5e wijziging van de begroting
2012 waarbij € 50.000,- uit de voorziening sport beschikbaar wordt gesteld voor

werkzaamheden ter voorbereiding van de uitplaatsing van de voetbalvelden (ontwerp,
planologsiche procedure etc.).
Deze begrotingswijziging behoeft de goedkeuring van het College van Gedeputeerde
Staten. In verband hiermede is op 2 november 2012 door een delegatie van de raad
een gesprek gevoerd met de verantwoordelijk Gedeputeerde over o.a. deze
begrotingswijziging. In uw vergadering van 22 november 2012 is ingestemd met de
nadere toelichting op deze begrotingswijziging.
Deze nadere toelichting heeft het College van Gedeputeerde Staten evenwel niet
kunnen overtuigen en op 19 december is een delegatie van de raad in het kader van
de Algemene Wet Bestuursrecht gehoord over het voornemen van Gedeputeerde
Staten om aan deze begrotingswijziging goedkeuring te onthouden.
In het kader hiervan is aan de orde gekomen dat het krediet niet alleen bedoeld was
voor een onderzoek naar verplaatsing van de voetbalvelden maar een bredere scope
zou moeten hebben nl een onderzoek naar de mogelijkheid van ontwikkeling van het
terrein op maatschappelijk sociaal gebied.
Argumenten
Bij de behandeling van het kredietvoorstel met betrekking tot de uitplaatsing van de
voetbalvelden van SC Muiden, maar ook meerdere malen met betrekking tot de
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toekomstige wenselijke ontwikkelingen van de Brediusgronden is gerelateerd aan de
ontwikkelingen van de Bloemendalerpolder gesproken over een mogelijk gebruik van
de Brediusgronden voor maatchappelijk sociale functies waarbij in het bijzonder aan
onderwijs en sport in brede zin is gedacht. Deze wenselijke ontwikkelingen van de
Brediusgronden dienen naar ons oordeel met kracht te worden onderschreven en
ondersteund. Dit wenselijk en door ons voorgestaan gebruik van de Brediusgronden is
vanzelfsprekend in belangrijke mate afhankelijk van de verdere uitwerking en
ontwikkelingen van de Bloemendalerpolder.
Voor de kortere termijn is evenwel door de plannen met betrekking tot de KNSF locatie
een verplaatsing van de sportvelden van SC Muiden meer dan urgent geworden. Een
uitplaatsing van deze sportvelden naar de Brediusdriehoek zou een belangrijke
bouwsteen vormen voor de door ons voorgestane wenselijk “bestemming” van de
Brediusdriehoek voor maatschappelijk sociale functies. Belangrijk is dan natuurlijk dat
de uitplaatsing van deze sportvelden past binnen een totale ontwikkeling van de
Brediusdriehoek.
Door o.a. de relatie met de Brediusdriehoek is het evenwel op dit moment nog niet
mogelijk een diepgaand en allesomvattend onderzoek in te stellen naar een volledige
ontwikkeling van de Brediusdriehoek. Daarentegen dient de uitplaatsing van de
sportvelden van SC Muiden met voortvarendheid ter hand te worden genomen.
Op basis hiervan stellen wij u voor
1. uit te spreken dat het wenselijk is de Brediusdriehoek in de toekomst te
gebruiken voor maatschappelijk sociale functies waarbij in ieder geval gedacht
wordt aan onderwijs en sport;
2. vast te stellen dat de uitplaatsing van de sportvelden van SC Muiden naar de
Brediusdriehoek een prima eerste aanzet vormt voor de voorgestane
ontwikkelingen van de Brediusdriehoek en aan deze uitplaatsing al
verschillende malen de hoogste prioriteit is toegekend;
3. vast te stellen dat een uitplaatsing van de sportvelden van SC Muiden naar de
Brediusdriehoek op een zodanige wijze plaats dient te vinden dat dit passend
zal zijn binnen de wenselijke verdere ontwikkeling van dit plangebied en deze
ontwikkelingen zal ondersteunen;
4. uit de voorziening sport een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor
werkzaamheden ter voorbereiding van de uitplaatsing van de voetbalvelden
naar de Brediusdriehoek op zodanige wijze dat dit volledig past binnen en
geïntegreerd is met de voorgestane totale ontwikkeling van dit plangebied in
relatie tot de verdere uitwerking en ontwikkeling van de Bloemendalerpolder.

Financiële Toelichting
Het eerdere (niet goedgekeurde) besluit tot het beschikbaar van een krediet heeft
betrekking op de begroting 2012. Hierop hebben in 2012 geen uitgaven
plaatsgevonden en aan deze begrotingswijziging wordt ook verder geen gevolg meer
gegeven.
Het krediet van € 50.000,- wordt nu opnieuw in de begroting beschikbaar gesteld te
laste van de reserve sportvoorzieningen
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De Raad van de gemeente Muiden

De raad van de gemeente Muiden;
gelezen het raadsvoorstel nr. 858 d.d. 28 januari 2013;
gelet op de Gemeentewet;

BESLUIT:
1. uit te spreken dat het wenselijk is de Brediusdriehoek in de toekomst te
gebruiken voor maatschappelijk sociale funties waarbij in ieder geval gedacht
wordt aan onderwijs en sport;
2. vast te stellen dat de uitplaatsing van de sportvelden van SC Muiden naar de
Brediusdriehoek een prima eerste aanzet vormt voor de voorgestane
ontwikkelingen van de Brediusdriehoek en aan deze uitplaatsing al
verschillende malen de hoogste prioriteit is toegekend;
3. vast te stellen dat een uitplaatsing van de sportvelden van SC Muiden naar de
Brediusdriehoek op een zodanige wijze plaats dient te vinden dat dit passend
zal zijn binnen de wenselijke verdere ontwikkeling van dit plangebied en deze
ontwikkelingen zal ondersteunen;
4. uit de voorziening sport een bedrag van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor
werkzaamheden ter voorbereiding van de uitplaatsing van de voetbalvelden
naar de Brediusdriehoek op zodanige wijze dat dit volledig past binnen en
geïntegreerd is met de voorgestane totale ontwikkeling van dit plangebied in
relatie tot de verdere uitwerking en ontwikkeling van de Bloemendalerpolder

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad
van de gemeente Muiden van
.

M.L. de Pater – van der Meer
voorzitter

drs. A.W.G.J. van Kessel
griffier
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