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Muiden, 10-11-2015
Voor technische vragen over dit voorstel kunt u terecht bij de heer T. Zeegers,
Projectbureau
Aan de commissie Ruimte en Samenleving.

Voorstel

1.

Eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de Startovereenkomst
MuiderPort aan het college van B&W te richten.

lnleiding
Het College van B&W heeft op 30 juni 2015 besloten om het consortium KNSF, lftVS
en Elburg Yachting uit te nodigen om gesprekken te voeren over het sluiten van een
anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van een buitenhaven. ln de afgelopen
periode is er meerdere malen overleg gevoerd met het consortium KNSF/ KWP over
de aard van de te sluiten overeenkomst.
De kern van deze gesprekken leverde op dat het voor het consortium te vroeg en te
risicovol is om op basis van de voorliggend informatie een anterieure overeenkomst te
sluiten. De belangrijkste reden is dat op grond van de beschikbare informatie en
geleverde commentaren van provincie, RCE en RWS het allerminst zeker is dat de
publieke partijen mee willen werken aan de realisering van de in de ontwikkelingsvisie
en planologisch kader geformuleerde ambities voor een buitenhaven.

Dit heeft er toe geleid dat gemeente en consortium gezamenlijk hebben besloten om
eerst de financiële, ruimtelijke en procedurele haalbaarheid te onderzoeken voor de
realisatie van een buitenhaven. Deze afspraken zijn verder veruvoord in de
'Startovereenkom st M u iderPort' (zie bij la ge).
De haalbaarheid van een buitenhaven kan worden aangetoond via een positief advies
van de publieke partners provincie/ARO, RCE en RWS. Als de haalbaarheid
aangetoond is kan de fase van overleg over het opstellen van een anterieure
overeenkomst beg innen.
lndien de fase voor het haalbaarheidsonderzoek succesvolwordt afgesloten wordt er
een anterieure overeenkomst worden opgesteld, waarbij onder meer de kosten voor de
gemeentelijk projectbegeleiding door het consortium betaald zullen worden.

Gemeente en consortium hebben afgesproken dat voor dit onderzoek in principe tot
juni 2016 de tijd wordt genomen.
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Mr. M.J. Schadé,
secretaris
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