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1. Kennisnemen van 

de afloop van de handhavingsprocedure rond de Baai van Ballast in Muiden 

 

2. Inleiding 

De Baai van Ballast (hierna: de Baai) is een natuurgebied in het uiterste westen van Muiden, naast de 

Nuon Centrale in Diemen. Een deel van de gronden is in eigendom van Nuon, een ander deel wordt door 

Nuon gehuurd van eigenaar Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Het water van de Baai is onderdeel van het 

Natura 2000 gebied “Markermeer & IJmeer” en van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen 

Ecologische Hoofdstructuur). Op verschillende plekken langs en op de oevers van de Baai waren lange tijd 

illegaal vaartuigen en bouwwerken geplaatst met een (semi-)permanent karakter. De meeste gebruikers 

van deze objecten konden worden achterhaald; zij waren vooral bewoners van Amsterdam die in de Baai 

een rustig recreatief onderkomen hadden gevonden. Van één persoon kon worden vastgesteld dat hij 

daadwerkelijk in de Baai zijn verblijfplaats had. 

 

3. Kernboodschap 

Sinds eind 2015 is concreet uitvoering gegeven aan een reeds in 2012 door onze rechtsvoorgangers van 

Muiden vastgesteld Plan van Aanpak tot ontruiming van de Baai. Eind 2017 zijn de laatste juridische 

procedures in ons voordeel afgerond en in de weken van 12 en 19 februari 2018 heeft in samenwerking 

met partner Nuon de feitelijke opruiming (bestuursdwang) van de laatste objecten plaatsgevonden. 

Hierbij werd rekening gehouden met weerstand van de nog overgebleven betrokkenen, maar de 

bestuursdwang is probleemloos verlopen. Derhalve kan geconcludeerd worden dat althans het zichtbare 

deel van de handhavingsprocedure succesvol is afgerond.  

 

4. Consequenties 

De Baai is nu opgeschoond en de uitdaging is om dat zo te houden. Er geldt een afmeer- en 

ligplaatsverbod, maar extensieve dagrecreatie en beroepsvissen is toegestaan. Er is dus geen 

invaarverbod. Het houden van toezicht is problematisch omdat een groot deel van het gebied alleen via 

het water bereikbaar is en daarvoor zijn onze toezichthouders niet uitgerust.    

 

5. Communicatie en participatie 

N.v.t. Er hebben al berichten in de lokale en regionale krant gestaan. 

 

6. Vervolg 

In opdracht van Nuon gaan borden geplaatst worden, waarmee in ieder geval het ligplaats- en 

afmeerverbod aangegeven wordt. Met partners zullen afspraken gemaakt moeten worden over het 

houden van toezicht. Tenslotte wordt nog getracht om (een deel van) de gemaakte kosten op de 

overtreders te verhalen. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


