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Beroep VVG tegen 2e hockeyveld Muiderberg succesvol
De Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG) constateert met genoegen dat de Raad van State
de gemeente Muiden heeft teruggefloten over het plan voor een sportveld in de open ruimte bij de
Googweg en het Kocherbos in Muiderberg. De besluiten van Muiden inzake het bestemmingsplan
en de verlening van de omgevingsvergunning zijn vernietigd.
“Het was een zaak van lange adem”, zegt voorzitter Johan Jorritsma van de VVG. “Al in begin 2014
werd het eerste beroep aangetekend. Daarbij werd nauw samengewerkt met andere organisaties,
zoals Groen Muiderberg, Hart voor Muiderberg en de Vechtplassencommissie. De vasthoudendheid
en inzet van veel mensen hebben uiteindelijk tot het gewenste resultaat geleid.”
Hoofbezwaar van de VVG was dat de aanleg van een sportveld op die plek, met alles wat daarbij zou
komen aan lichtmasten, hekken, doelen, dug-outs, enzovoort, een onacceptabele aantasting zouden
betekenen van de bijzondere open ruimte en de samenhang daarvan met de steilrand voor het
Kocherbos. De Raad van State ging daarin mee. De Raad volgt daarbij de redenering dat de
aanwezigheid van een sportveld op die plek kan worden gezien als ‘verstedelijking’ van deze groene
ruimte. Daarnaast was het bestemmingsplan in strijd met de kernwaarden van de Hollandse
Waterlinie, waarin het gebied ligt. De Waterlinie staat op de nominatie om Werelderfgoed te
worden.
In de uitspraak wijst de Raad erop “dat de ruimtelijke kwaliteit onder meer uit belevingswaarde
bestaat en dat die in toenemende mate als essentiële kwaliteitsdimensie wordt onderkend.” Dit
betekent zoveel als dat niet alleen wat je kunt meten en wegen een rol speelt, maar zeker ook het
positieve gevoel dat veel mensen hebben als ze in de groene ruimte zijn. Bij allerlei plannen in de
toch al dicht bebouwde randstad is het van absoluut belang dat met deze overweging van de Raad
van State rekening wordt gehouden.
De Raad van State gaf ook aan dat de wens van hockeyclub MHC Muiderberg om een tweede veld te
krijgen zeker niet onredelijk is, gezien het aantal leden. Als er daarom naar een andere plek gezocht
gaat worden, denkt de VVG graag mee om in een evenwichtige afweging een voor iedereen
aanvaardbare oplossing te helpen vinden.
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De Vereniging van Vrienden van het Gooi, een vereniging met circa 1250 leden, zet zich in voor het behoud
van het eigen karakter van het Gooi en omstreken, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied. Dat eigen
karakter is te omschrijven als "dorpen verscholen in het groen". Er zijn grote natuurgebieden met fraaie
natuurlijke horizonten en afwisselende landschapstypen: zandverstuiving, heide, bos, weilanden, moerassen
en plassen. Binnen de Randstad is dit een heel bijzondere situatie.
De VVG probeert aantastingen van het Gooise landschap tegen te gaan of te voorkomen en kansen te
benutten voor een duurzame toekomst.

