VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG
NOTULEN openbare bestuursvergadering van 6 juni 2019
Aanwezige bestuursleden:
Jur Jonges, John Haug, Nel de Wit, Leon Imandt, Miranda Melger.
Notulist/griffier:
Fred Kollen.
Aanwezigen gemeente Gooise Meren:
Kees Mellema, wijkadviseur.
Afwezigen met bericht:
Bestuursleden: Ab Heij, Michiel Koekkoek.
Leden: Johan Smit, Nelleke Toxopeus, Thijn Westermann, Rik Sybesma.
Aanwezige leden:
Harry Mock, Frans de Winter, Bea van Rossum-Willems, Jan Stroband, Marieke Stroband,
Joop Evers, René van Zon, Stans Damsma, Jos Gunneweg, Reynoud Homan, Paul Steijn,
Gré Dam, Peter Braam, Carla de la Rive-Box, Jan Diek van Mansvelt, Charles Wiss.
Overige belangstellenden: Jan Portengen.
Vertegenwoordigers Energiecoöperatie WattNu: Miel Janssen en Paul van Stijn
Aanvang: aanvang vergadering 19.30 uur.
1. Opening
Voorzitter Jur Jonges opent de vergadering en zegt dat de vereniging thans 507 leden
telt.
2. Notulen openbare bestuursvergadering van 9 mei 2019
Leon Imandt merkt naar aanleiding van het genotuleerde over het bomenplan op dat de
extra 400 bomen niet worden geplant vanwege de bij de A1 en A6 verwijderde bomen
maar als compensatie voor de in het algemeen door die werkzaamheden ondervonden
hinder. De notulen worden voor het overige vastgesteld.
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3. Meldingen, ingekomen en uitgaande mededelingen
a. John Haug meldt dat de gemeente inmiddels heeft ingestemd met het plaatsen in de
Rijver van een bak voor cartridges en oude telefoons. Op deze wijze kan in
Muiderberg klein chemisch afval worden verzameld. De bak wordt geleegd door de
Stichting Aap in Almere die de opbrengst gebruikt voor haar werkzaamheden. Nel de
Wit heeft hierover contact met de Stichting.
b. Van de gemeente is een brief ontvangen over de enquêtes geluidshinder in
Muiderberg. Zoals bekend hebben zowel de Dorpsraad als de gemeente in
Muiderberg geluidsmetingen gehouden. De gemeente biedt aan de data van haar
metingen ter beschikking te stellen aan de klankbordgroep Schiphol/A1 (A6). De
Dorpsraad kan aldus gemeentelijke data krijgen en deze vergelijken met haar eigen
metingen. Vervolgens worden de resultaten besproken in een gezamenlijke
bespreking van gemeente, klankbordgroep en Dorpsraad en wordt beoordeeld welke
acties moeten worden ondernomen.
c. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Dorpsraad medegedeeld dat
vanwege gewijzigde Europese regelgeving de aan Den Ouden Groenrecycling
verstrekte vergunning moet worden herzien. Hiervoor is een nieuw ‘geurrapport’
noodzakelijk dat Den Ouden door een externe partij moet laten opstellen. De
Omgevingsdienst heeft besloten ook zelf een geurrapport op te stellen.
d. De Dorpsraad heeft nu ook alle stakeholders van het project ‘Naarden buiten de
vesting’ schriftelijk laten weten dat de te verwachten problemen op de
Naardertrekvaart (straks meer dan 5000 vaarbewegingen per jaar) groter zijn dan bij
hen wellicht bekend. Deze brief is al eerder verzonden aan de gemeente,
Gedeputeerde Staten en de fracties van Provinciale Staten met het verzoek het project
op ‘on hold’ te zetten.
Dit project heeft vooral gevolgen voor de toegang via de Hakkelaarsbrug. De
Dorpsraad zit op één lijn met de Stadsraad in Muiden en de wijkplatforms in Naarden.
Die kernen ondervinden ook hinder van het project. Gebleken is dat er een convenant
van de gemeente en de provincie is die ten aanzien van het project noopt tot het
vinden van draagvlak bij de bevolking. Jur Jonges merkt op dat hij tot dusver niet
heeft gemerkt dat er bij de bevolking naar draagvlak is gezocht. Kees Mellema wijst
het bestuur erop dat deze in het verleden aanwezig is geweest bij bijeenkomsten over
het project en dat de teneur van de opmerkingen iets te negatief is. Jur zegt dat
uitgenodigd worden om kennis te nemen van verkeersonderzoek iets anders is dan
het bij de bevolking verkrijgen van draagvlak. Een peiling in de zaal leert dat alle
aanwezigen tegen het project zijn.
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Jur Jonges bepleit om voor dit onderwerp de bestuurders van Gooise Meren en
Provincie uit te nodigen om de inwoners van Muiderberg voor het plan te winnen en
daardoor draagvlak te creëren.
e. Michiel Koekoek van de Dorpsraad heeft in Muiden en Muiderberg een enquête
gehouden over de interesse voor een energiecoöperatie om gezamenlijk de komende
energietransitie aan te pakken. In Muiderberg hebben 101 mensen gereageerd met
als resultaat: energie opwekken 51%, energie besparen 40%, isoleren 37%, van het
gas af 19%, niets doen 15% of iets anders 7%. Zie over dit onderwerp agendapunt 9.
f. John Haug kreeg van de gemeente Almere een opgave van de komende geluid
dragende evenementen. Hij merkt op dat de gemeente Almere in de toekomst
strengere eisen stelt aan vergunningen. Het geluid moet voortaan bij evenementen
richting Almere worden geproduceerd waarbij de Omgevingsdienst Gooi en
Vechtstreek en Flevoland dan tijdens evenementen - ook in Muiderberg - metingen
doet met de mogelijkheid om tijdens het evenement te kunnen ingrijpen wanneer het
toegestane aantal decibels wordt overschreden. Evenementen moeten om 11 uur ‘s
avonds eindigen.
4. Bomenplan
Waar het de 500 bij de IJsselmeerweg te planten bomen betreft is er
overeenstemming met de gemeente bereikt over een door Rick Sybesma gemaakt
bomenplan. Voor het plan moeten gelden worden vrijgemaakt in de gemeentelijke
begroting van 2020, waarover de gemeenteraad beslist. De kosten hiervan worden
geschat op € 400.000, waarin niet begrepen de wens om de huidige haakse bocht te
vervangen door een flauwe bocht die meer zicht geeft op de nieuwe bomen. Er
worden inheemse bomen geplant die geschikt zijn voor wegbeplanting en op 7,5
meter van elkaar worden geplaatst. Met een aanvullend gemeentelijk budget kan
alternatief groen worden geplant waardoor meer biodiversiteit ontstaat. Thijn
Westermann wil hiervoor een voorstel indienen.
Leon Imandt merkt op dat eigenlijk niemand weet wat er gebeurt met de compensatie
voor de langs de A1 en A6 verwijderde bomen bij de IJsselmeerweg. Hij heeft gehoord
dat Rijkswaterstaat vindt dat deze inmiddels voldoende compensatie heeft geboden
door de aanleg van een groot moerasgebied bij Muiden langs de snelweg. Kees
Mellema van Gooise Meren bevestigt dat ook de gemeente niet weet wat
Rijkswaterstaat wil. Hij probeert hierover duidelijkheid te krijgen.
Actie: Kees Mellema.
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Leon Imandt toont een kaart van Muiderberg waarop alle bomen zijn weergegeven
die in de loop van het jaar worden gesnoeid. Hij bepleit dat de gemeente voortaan
hierover overleg pleegt met de bewoners zodat die op de snoeidata hun auto’s
kunnen weghalen zodat er meer en beter gesnoeid kan worden.
5. Vaststelling van actieve werkgroepen
Een door het bestuur gemaakte inventarisatie leert dat er 17 werkgroepen bij de
Dorpsraad actief zijn. Het bestuur beraadt zich over hun taken en bezetting. Het
bestuur besluit dit onderwerp aan te houden tot een volgende vergadering. Jan
Stroband vraagt om het resultaat vooraf met de leden te delen zodat die kunnen
meedenken.
Actie: het bestuur.
6. Kustlijnvisie
Leon Imandt zegt dat de gemeente nu zelf een plan opstelt voor de kustlijn nadat het
niet gelukt is dit tezamen te doen met de andere gemeenten langs de kust van Diemen
tot de Stichtse brug. De Dorpsraad is in overleg met de betrokken gemeentelijke
ambtenaren. Er wordt in juni 2019 een bijeenkomst gehouden waarin bewoners hun
visie kenbaar kunnen maken. Na de zomer maakt de gemeente een plan van aanpak
waarna de gemeenteraad moet beslissen. Een en ander wordt gemonitord door een
werkgroep van de Dorpsraad. De website van de gemeente geeft de meest actuele
informatie hierover. Ideeën kunnen nu al worden geuit via de website van de
Dorpsraad welke informatie naar de werkgroep gaat.
7. Community Art project
Miranda Melger vertelt dat het project klaar is. Het is heel mooi geworden dankzij de
kunstenaars Reinier Gadella en Marja Thijsen. De burgemeester opent het mozaïek in
de Dorpsstraat op 12 juni tijdens de nationale buitenspeeldag. Zij dankt de kinderen
van de basisscholen en de bewoners van de Florisberg alsmede Paul Steijn voor hun
medewerking. Ook de Rabobank die een financiële bijdrage heeft geleverd. Haar
project om de Dorpsstraat te verfraaien is hiermee voltooid.
8. Leuningen langs de dijktrappen
Nel de Wit maakt zich er al jaren sterk voor dat de dijktrappen van een leuning
worden voorzien. Kerk aan Zee heeft hiervoor een actie gevoerd en heeft de
opbrengst daarvan (€ 200) aan de Dorpsraad ter beschikking gesteld. Hiervoor zijn
ook gemeentelijke gelden nodig. Zij heeft met Jur Jonges en twee
gemeenteambtenaren de meeste dijktrappen en het trapje bij de Horrewaarde
bekeken en met de ambtenaren besproken welke trappen het eerst in aanmerking
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komen. Daarbij is ook extra aandacht gevraagd voor de trap tussen de Kerk en de
Zeeweg.
Afscheid Miranda Melger
Jur Jonges zegt dat Miranda Melger helaas het bestuur gaat verlaten. Zij heeft haar
klus (de verfraaiing van de Dorpsstraat) geklaard maar blijft gelukkig lid van de
redactie van de Dorpspraat. Jur herinnert er aan dat Miranda in haar eentje de eerste
uitgave van de Dorpspraat over de winkeliers in de Dorpsstraat heeft gemaakt. De
vergadering bedankt haar met een applaus.
9. Energiecoöperatie
Het thema vandaag is de energiecoöperatie. Miel Jansen, Paul van Stijn en Jan
Portengen houden hierover een inleiding met een PowerPointpresentatie die op de
website van de Dorpsraad wordt geplaatst.
Iedereen heeft het komende decennium te maken met de energietransitie. De
toelevering van gas wordt op enig moment gestaakt waardoor bewoners meer
elektriciteit gebruiken, mede door warmtepompen voor de verwarming van het huis.
Eenieder kan deze transitie zelf regelen maar het is ook mogelijk om dit gezamenlijk
met anderen te doen. Daartoe bestaat in Gooise Meren de energiecoöperatie ‘WattNu’.
Een initiatief van een aantal burgers dat gesteund wordt door de gemeente. Zij die dat
willen kunnen zich bij deze coöperatie aansluiten.
De coöperatie heeft geen winstoogmerk en geen commerciële belangen. Het is een
organisatie voor, door en met bewoners, ondernemers, organisaties en overheid.
WattNu werkt samen met Samen Sneller Duurzaam alsmede met de Stadsraad van
Muiden en de wijkplatforms van de andere kernen van Gooise Meren. WattNu zoekt
ook samenwerking met de Dorpsraad. Bij WattNu is heel veel kennis over de energietransitie gebundeld maar zij wil ook graag gebruik maken van de kennis, ervaring en
ideeën van bewoners van Gooise Meren. Bewonersparticipatie is hierbij een
sleutelwoord.
Begonnen als een organisatie die collectieve zonnedaken regelde, richt WattNu zich
op drie kernthema’s: energiebewustzijn, energiebesparing en energieopwekking.
WattNu beschikt inmiddels over een aantal opgeleide energiecoaches die bewoners
en ondernemingen kunnen adviseren over alle aspecten van de energietransitie. Het
kan daarbij gaan om enkel advies maar ook om het gezamenlijk of per wijk
daadwerkelijk realiseren van de energietransitie. Collectieve inkoop is één van de
mogelijkheden.

Openbare bestuursvergadering 6 juni 2019
WattNu bevindt zich na de oprichting nu in een uitbouwfase. Door voorlichting en te
houden informatiebijeenkomsten wordt kennis overgedragen. Men wil per wijk een
energieteam opzetten met een coördinator die in die wijk als trekker fungeert.
De Dorpsraad faciliteert die informatiebijeenkomst in Muiderberg die op 26
september 2019 wordt gehouden. In de Rijver, maar bij grote belangstelling in de
voetbal-kantine. Meer informatie hierover op de website van de Dorpsraad.
10. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.50 uur de vergadering.
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