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Voor technische vragen over dit voorstel kunt u terecht bij J.H. de Zeeuw
Adecs@muiden.nl
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Aan de gemeenteraad.

Voorstel
Het Plan van Aanpak: Uitbreiding jachthaven Muiden vaststellen

lnleiding
Al vele jaren is er behoefte aan uitbreiding van de jachthaven van Muiden. De
afgelopen jaren zijn vele pogingen gedaan om dit van de grond te krijgen. Vooral het
ontbreken van een duidelijk beeld hoe dit moet worden gerealiseerd en het ontbreken
van de financiën, spelen daarbij mee. ln een later stadium gaan ook de status van het
lJmeer als Vogelrichtlijngebied en de effecten van de jachthaven daarop, meespelen.
Op 4 februari 2005 is een aanvulling op de intentieverklaring met KNSF Vastgoed
getekend, waarbij KNSF het recht heeft gekregen voor 50% met een maximum van
200 ligplaatsen in de jachthaven te participeren.
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Bij brief van 17 februari 2005 heeft het college tevens aan de Koninklijke
Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging de gelegenheid geboden te participeren in de
beoogde totale jachthavenontwikkeling met circa 2Q0 plaatsen.
Eind 2005 start de provincie de procedure om te komen tot een Streekplanuitwerking
op, welke uiteindelijk resulteert in een op 19 december 2006 door GS vastgestelde
streekplanuitwerking. Hierin wordt de uitbreiding van de jachthaven planologisch
mogelijk gemaakt, mits de gemeente een Natuurbeschermingswet (NBW-) procedure
zal doorlopen. ln de SMB/MER bij de Streekplanuitwerking is een zgn. "passende
beoordeling" van de jachthaven opgenomen. Het vervolgtraject wordt echter door de
provincie aan de gemeente overgelaten.
Eind 2006 zijn daarom een aantal onderzoeken opgestart, namelijk een quick scan
voor een algemene visie op de jachthaven van Muiden van Leisure Result (brief van 11
mei 2006), een onderzoek naar het economisch belang van de jachthaven voor het
stadje Muiden (rapport'Effecten uitbreiding jachthaven Muiden', Von Heijden & Verre,
juli 2006) en een ecologisch onderzoek (rapport'Second opinion ecologische effecten
uitbreiding jachthaven Muiden', EcoGroen Advies, november 2006). Deze rapporten
liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
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Conclusie van de rapportage van Ecogroen is dat op de conclusie van het onderzoek
van DHV (dat voor de streekplanuitwerking is verricht en aantoont dat er sprake is van
significante effecten, voor een deel veroorzaakt door de uitbreiding van de
vaarbewegingen) weinig is aan te merken, maar dat er wellicht wel mogelijkheden zijn
voor mitigatie c.q. compensatie van natuurwaarden bij een bepaalde wijze van
inrichting.
Bovengenoemde chronologie heeft geleid tot een behoefte aan een Plan van Aanpak
om te kunnen komen tot realisatie van de uitbreiding van de jachthaven Muiden. ln het
Plan van Aanpak wordt duidelijkheid gegeven omtrent te volgen procedures,
onderzoeken die gedaan moeten worden, eisen die in het kader van de mitigatie en
compensatie worden gesteld aan het ontwerp en de projectorganisatie. Hiermee wordt
aangegeven hoe verder gewerkt gaat worden aan de realisatie van de nieuwe
buitenhaven van Muiden. Het bijgevoegde Plan van Aanpak, markeert de start van de
ontwikkeling van de uitbreiding van de jachthaven.

Argumenten
Er zi¡n een drietal argumenten voor de start van de ontwikkeling van de uitbreiding van
de Jachthaven. Ten eerste het argument dat er in Muiden aljaren behoefte is aan
meer ligplaatsen voor passanten, bewoners en leden van verenigingen, de tweede is
gericht op het belang van verdere samenwerking met Projectbureau lJburg vanwege
de te realiseren natuurcompensatie en het derde argument betreft een doelstelling van
de provincie: het creêren van meer ligplaatsen vanuit economisch perspectief.

Aljaren liggen er plannen voor de uitbreiding voor de doelgroepen inwoners van
Muiden, passanten en leden van met name de Koninklijke. Het streven is het creëren
van een buitenhaven van tussen de 200 en 600 plaatsen.

Ter compensatie van de invloed van lJburg op het lJmeer bestaat het plan een
luwtedam voor de Baai van Ballast aan te leggen door de gemeente Amsterdam.
Projectbureau lJburg begeleidt dit project en heeft aangegeven dat zij bereid zijn met
Muiden te overleggen over de beste manier waarop beide voorzieningen (luwtedam en
compensatie Jachthaven) kunnen worden aangelegd en op elkaar afgestemd kunnen
worden. Het is van belang dat de gemeente aanhaakt aan het ontwikkelproces van
deze natuurcompensatie, zodat de 'eigen' compensatie hierop aan kan haken. Dit kan
ook financiële voordelen opleveren.
Want indien het mogelijk is een uitbreiding van de jachthaven zo te ontwerpen dat
hierin zoveel mitigerende maatregelen zijn meegenomen, dat niet meer kan worden
gesproken van significante effecten op het lJmeer, dan kan een NBW-vergunning
worden verleend.
Opgemerkt wordt nog dat de provincie Noord Holland als beleidsdoelstelling in de
agenda van recreatie en toerisme (voor de periode 2004-2007) heeft staan dat er
3.000 extra vaste ligplaatsen aan het huidige bestand moeten worden toegevoegd. De
uitbreiding van de haven van Muiden heeft mede tot doel meer plaats te creëren voor
passanten.
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Kanttekeningen
Geen

Uitvoering
Realisatie van de nieuwe buitenhaven is mogelijk door alle in het Plan van Aanpak
aangegeven acties in de juiste volgorde aan te pakken en volgens een vastgestelde
planning uit te voeren.
De uiteindelijke uitvoering van het concrete'planobject'Jachthaven zelf, is aan de orde
nadat de huidige initiatieffase van het planproces doorlopen is.

Financiële Toelichting
Van belang is om vooraf zoveel mogelijk inzicht te verkrijgen in de benodigde financiën
en de financiering. ln het komende proces zijn enerzijds de voorbereidingskosten van
belang, maar anderzijds vooral het eindresultaat. Er zal gestuurd moeten worden op
een sluitende exploitatie.
Aan dit beheersaspect gerelateerde producten zijn:
begroting voorbereidingskosten
ramingven,rervings/pachtkosten
ramingbouw-/aanlegkosten
inkomstenraming
raming beheerskosten/opstellen beheersplan

.
.
.
.
.

ln de eerste fase van de uitvoering van het Plan van Aanpak zal een overzicht van de
gedurende het traject benodigde financiën worden opgesteld.

Voorlichting
Na besluitvorming door uw raad zal via de gebruikelijke kanalen informatie over het
Plan van Aanpak worden gegeven.

Burgemeester en wethouders

G. Aalten,
secretaris

A.M. Worm-de Moel,
burgemeester

Bijlage

Plan van Aanpak 'Uitbreiding jachthaven Muiden' 9 maart 2007, Adecs Oost b.v
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De raad van de gemeente Muiden;

gelezen het raadsvoorstel Uitbreiding Jachthaven; Plan van Aanpak dd. 13 maart
2007, ongenummerd;
gelet op de Gemeentewet;
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Het bijgaand plan van aanpak Uitbreiding Jachthaven Muiden, van Adec-Oost dd. 9
maart 2007 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad
van de
nte Muiden van d$- ,r - ?¡ol.
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