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Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland  
De heer J. Remkes 
Postbus 123 
2000 MD Haarlem  

 

 

Haarlem, 13 juli 2015 

Onderwerp: Bestemmingsplan Bredius Muiden 

 

Geachte heer Remkes,  

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten (PS) van Noord-Holland stellen wij namens de fractie van D66 de volgende vragen 
aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland.  

Inleiding  

Het proces van de Bloemendalerpolder en alle perikelen rond de Samenwerkings- en 
Uitvoeringsovereenkomst  (SUOK) en het KNSF terrein zijn gezien het provinciaal belang 
van het project door de Staten intensief gevolgd - met als laatste informatie over de 
Bloemendalerpolder in juni 2014 en de brief van 9 april j.l. over het Bredius terrein. 

In 2012 hebben PS ingestemd met het ondertekenen van de SUOK Bloemendalerpolder en 
is deze in januari 2014 door alle partijen ondertekend. Het ontwerpbestemmingsplan voor de 
Bloemendalerpolder ligt tot 9 juli ter visie en het ontwerp bestemmingsplan KNSF terrein (de 
Krijgsman) tot 12 augustus.  

De laatste informatie over het programma van de KNSF dateert van 19 juni 2014 en 20 
januari 2015 over het ARO advies en van 16 juni j.l over een extra bijdrage tbv de 
vaststellingsovereenkomst. 

Het bouwprogramma voor het KNSF-terrein is naast 1300 woningen en 6 bestaande 
woningen 25.000 m2 nieuwe commerciële voorzieningen en ca. 3380 m2 voorzieningen in 
bestaande gebouwen. 

Bij brief van 9 april heeft GS PS geïnformeerd betreffende de beantwoording prealabele 
vraag ontwerpbestemmingsplan Bredius door de Gemeente Muiden (Ingekomen brief 
nummer 43 lijst 30 april en C-agendapunt van de commissie Ruimte, Wonen en Werken 
(RWW) van 22 juni 2015). Het plan is gelegen in het gebied dat in de structuurvisie is 
aangeduid als meervoudig transformatiegebied. GS heeft de Adviescommissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling (ARO) om advies gevraagd. Dat advies is opgenomen in de beantwoording van 
de prealabele vraag door GS aan de gemeente Muiden voor zover betrekking hebbende op 
de ruimtelijke kwaliteit. Inmiddels ligt het ontwerpbestemmingsplan Bredius ter visie tot en 
met 14 augustus 2015  
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Hierover heeft D66 de volgende vragen: 

1. Is het juist dat het ontwerpbestemmingsplan Bredius een groter gebied omvat dan in het 
ruimtelijk kader in 2010 in de structuurvisie van de provincie is vastgelegd? 

2. Is het juist dat de onderhandelingen over het Brediusterrein losgekoppeld zijn van de 
SUOK Bloemendalerpolder en zijn daarover aparte afspraken gemaakt? Voldoen de plannen 
nog aan de afspraken over de verdeling groen-rood en woning aantallen in het hele 
plangebied van de INTEGRALE GEBIEDSONTWIKKELING BLOEMENDALERPOLDER 
B1.2. zoals o.m. in de Structuurvisie 2040 uit 2010 is vastgelegd? Zie ook kaartbijlagen. 

3. Is het juist dat het plangebied Brediusterrein buiten bestaand bebouwd gebied (BBG) ligt 
en dat door de gemeente een afweging in het kader van de ladder verstedelijking gemaakt 
moet worden?. Is GS bekend met deze afweging en kan GS deze afweging ter informatie 
aan PS overleggen.  

4. Is de gemeente Muiden gedwongen tot deze extra ontwikkeling gezien het oorspronkelijke 
initiatief tot een rijksvoorbeeldproject waarbij nadrukkelijk is aangestuurd op woningbouw op 
het KNSF-terrein, wat noodzaak tot verplaatsing van de voetbalvelden met zich mee heeft 
gebracht? Hadden de partijen niet tezamen voor een andere dan een rood voor groen 
oplossing kunnen zorgen? Zo nee waarom niet? Zo ja, kunt u dit dan toelichten? 

5. In de brief van GS wordt vermeld dat de gemeente naast de sportvelden 50 woningen en 
een hotelfunctie wil realiseren. Is deze ontwikkeling uit nood geboren om de uitgeplaatste 
voetbalvelden te herbergen ten behoeve van de KNSF plannen? Of zijn er andere redenen? 
Zo ja, welke? 

6. Is het juist dat het ontwerpbestemmingsplan Bredius in afwijking van het ruimtelijk kader 
voor de Bloemendalerpolder een woonbestemming voor 50 woningen en een bestemming 
voor een hotel heeft geïntroduceerd? Het aantal woningen en de hotelfunctie waren tot voor 
kort onbekend en is nieuwe informatie. Hoe verhoudt dit programma zich tot het programma 
dat voor het KNSF-terrein en de Bloemendaler polder is afgesproken? Worden door deze 
nieuwe plannen de aantallen in de andere plannen naar beneden bijgesteld? 

7. Kan GS aangeven of zij akkoord gaan met deze functies. Zo ja waarom wel en zo nee 
waarom niet?  

8. Is het juist dat de gemeente Muiden het ontwerp bestemmingsplan ter visie heeft gelegd 
zonder dat rekening gehouden is met de opmerkingen van GS zoals vermeld in de brief van 
9 april j.l.? 

9. Wordt de realisering van dit bestemmingsplan Bredius een aparte ontwikkeling? Zo ja. Is 
deze ontwikkeling dan niet schadelijk voor de business cases van de Bloemendalerpolder en 
de plannen voor het KNSF-terrein? Zowel kwalitatief als wat beterft het aanbod van meer 
nieuwe woningen dichtbij?  

10. Is het juist dat het Rijksvastgoedbedrijf een zodanig hoge prijs bedongen heeft, dat dit 
door de gemeente alleen gecompenseerd kan worden met de realisering van de 
voorgenomen verstedelijkingsfuncties? Zo ja, is GS het dan met de fractie van D66 eens dat 
het Rijk een grondprijs bedingt, die niet in overeenstemming is met het groene karakter van 
het gebied?  

11. Is GS het eens met de fractie van D66 eens, dat - gezien het oorspronkelijke initiatief tot 
een rijksvoorbeeldproject -  het niet zo kan zijn dat het Rijk zich opstelt als ontwikkelaar en in 
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onderhandelingen een prijs afdwingt die niet in overeenstemming is met de intentionele 
functie? Bent u het met ons eens dat een dergelijk positie van een commerciële 
ontwikkelaar, die grondwaarde wil realiseren, niet aanvaard zou worden?  

12 Bent u het met D66 eens dat het kan toch niet zo zijn, dat het Rijk een grondprijs 
afdwingt, die de gemeente aanzet tot een ruimere bebouwing dan intentioneel is 
afgesproken en ten koste gaat van de groen–blauwe functie? 

13. Wat heeft GS ondernomen om het Rijk een grondprijs te laten vragen die wel in 
overeenstemming is met de intentionele functie? 

14. Vindt GS dat PS over de uitwerking van de plannen (het aantal woningen, percentage 
groen en functie & oppervlakte van voorzieningen etc.) en de onderlinge samenhang na 
jaren van lange, moeizame onderhandelingen geïnformeerd had moeten worden? Zo nee, 
waarom niet? 

15. Welke mogelijkheden heeft GS om deze ontwikkeling te stoppen zonder Muiden het 
aanleggen van de voetbalvelden onmogelijk te maken? 

16. Is GS voornemens een zienswijze  op het ontwerpbestemmingsplan Bredius voor 14 
augustus 2015 in te dienen en de commissie RWW hierover te informeren? Zo nee, waarom 
niet? 

Amélie Strens en Hein Struben, 
Statenleden voor D66 Noord-Holland 
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BIJLAGEN 

Tekening 1: SUOK Bloemendalerpolder 

 

Tekening 2: Structuurvisie 2040  
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Tekening 3: ontwerpbestemmingsplan Bredius 

 

Tekening 4: ruimtelijk plannen met ontwerpbestemmingsplannen  gemeente Muiden 

 


