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Aan de gemeenteraad van Muiden
Postbus 3
1398 ZG Muiden
e-mail: info@muiden.nl

Onderwerp: inspraakreactie vergadering Commissie Ruimtelijke Zaken 2 oktober 2013, m.b.t. 2e
hockeyveld Muiderberg
Ons referentienummer: VVG/HM/13.027

Naarden/Huizen, 30 september 2013.
Geachte leden van de raad,

De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) is een vereniging die, om haar doelstellingen te
bereiken, bij voorkeur werkt in een cultuur van overleg. De VVG neemt daarom graag deel aan
overleggroepen, werkgroepen, etc. die gemeenten instellen bij planontwikkelingen waar de belangen
van burgers en belangengroeperingen, zoals de VVG, aan de orde zijn.
In 2012 heeft hebben wij dan ook deelgenomen aan de overleggroep over de locatie voor een
tweede veld voor de hockeyvereniging MHC Muiderberg. Wij hebben, net als Groen Muiderberg,
vanaf het begin steeds gezegd mee te praten in de overleggen, maar dat dit niet inhield dat we dus
ook zouden instemmen met het eindresultaat. Het besluit van de gemeente was bepaald niet
overeenkomstig onze wens. Wij hebben daarvan in onze brief van 18 september 2012 schriftelijk
mededeling gedaan aan de gemeente.
Op 8 april 2013 heeft de wethouder, de heer W. Jaeger, een bijeenkomst belegd met alle partijen die
in het voortraject betrokken waren bij de aanleg van het 2e hockeyveld - bewoners, natuur- en
landschapsorganisaties en de hockeyclub - om uitleg te geven over de te nemen stappen in het
proces van de aanleg van het 2e hockeyveld. In deze bijeenkomst werd de te voeren bestemmingsplanprocedure uitgelegd en ook de gezamenlijke procedure van het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning met gebruikmaking van de coördinatieverordening. Aan het einde van deze
bijeenkomst meldde de heer Jaeger dat er op zeer korte termijn een uitnodiging zou worden
verzonden voor een bijeenkomst over landschappelijke inpassing van het hockeyveld Muiderberg.
Deelname aan een bijeenkomst over landschappelijke inpassing van het hockeyveld was voor ons
niet in overeenstemming te brengen met het feit dat de we niet konden instemmen met de gekozen
locatie voor het hockeyveld.
We vonden dit geen eerbaar voorstel en hebben schriftelijk voor de uitnodiging bedankt. In de Nota
van Zienswijzen wordt op blz. 21 onder nr. 30 desalniettemin vermeld dat de VVG deel heeft
genomen aan de hierboven genoemde bijenkomst over de landschappelijke inpassing. Wij zijn
daarover not amused.
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In overeenstemming met ons bezwaar tegen het deelnemen aan de bijeenkomst over
landschappelijke inpassing is ons bezwaar tegen de gecombineerde behandeling van de
bestemmingsplanprocedure en die voor de omgevingsvergunning. Daar waar overduidelijk bekend is
dat er tegen een voorgenomen besluit grote bezwaren bestaan, zoals hier het geval is, brengt het
combineren van beide procedures in maatschappelijk opzicht een zorgvuldige afhandeling in gevaar
en daarmee is ons inzien sprake van onzorgvuldig bestuur.
De VVG is van mening dat een keuze voor een hockeyveld bij het Kocherbos ernstig afbreuk doet aan
de landschappelijke waarde van de toegang van Muiderberg en aan de beleving van de steilrand in
de landschappelijke compositie van die plek. Het inpakken van dat veld met een groene omzoming
maakt de beschadiging van het landschap, niet in de laatste plaats juist vanwege de aanwezigheid
van de steilrand, niet alleen landschappelijk, maar ook cultuurhistorisch, alleen maar groter.
Wij kunnen niet anders concluderen dan dat het gemeentebestuur van Muiden een oplossing zoals
door de hockeyclub gewenst belangrijker vindt dan een oplossing die recht doet aan de
landschappelijke en cultuurhistorische waarden van Muiderberg.
Voor de volledigheid verwijzen wij naar de eerder door ons ingebrachte reacties (zie onderstaande
referenties), die onverminderd blijven gelden.
Namens de Vereniging van Vrienden van het Gooi,
met vriendelijke groet,

H.M. Laverman – Berbée
voorzitter

L. Mak
secretaris.

Eerder door de VVG ingebrachte reacties m.b.t. 2e Hockeyveld Muiden:
1. Brief van 29 mei 2012, aan de Gemeenteraad van Muiden en Burgemeester en Wethouders
Muiden; onderwerp: inspreken gemeenteraad Muiden d.d. 31 mei 2012 betreffende voorstel
B en W Muiden locatiekeuze uitbreiding met een hockeyveld voor hockeyvereniging
Muiderberg in de gemeente.
2. Brief van 18 september 2012, aan de gemeenteraad van Muiden, cc aan B en W gemeente
Muiden.
3. Brief van 15 april 2013, ons nummer VVG/HL/13.012, aan B en W te Muiden; onderwerp:
Bijeenkomst landschappelijke inpassing hockeyveld Muiderberg van 17 april 2013
4. Brief van 30 mei 2013, ons nummer VVG/HL/13.018, aan B en W te Muiden; onderwerp:
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning 2e hockeyveld MHC
Muiderberg
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