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De gemeente stopt met de medewerking aan de
plannen voor de Natuurhaven MuiderPort. De
provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE) hebben een nega�ef advies
gegeven, omdat ‘een ontwikkeling van een
Natuurhaven op de plek nabij de Westba�erij niet
samen gaat met de bescherming van de universele
waarde van het werelderfgoed Stelling van
Amsterdam’. Het college van burgemeester en
wethouders (BenW) acht de gewenste ontwikkeling
zonder instemming van deze par�jen niet haalbaar
en kan niet anders dan de samenwerking met de
Ontwikkelcombina�e KNSF/Elburg Yach�ng
beëindigen.

Plannen bijgesteld
Het college van BenW was in 2018 nog hoopvol gestemd, omdat het
plan door de ontwikkelpar�j aanzienlijk was bijgesteld en daardoor
beter aansloot bij de ecologische en cultuurhistorische waarden van
het gebied. Jan Franx: 'We wisten dat de loca�e er een is met veel
regels en beperkingen vanwege de cultuurhistorie. Maar we zagen
ook dat er een uiterste inspanning is gedaan om daar op een goede
manier mee om te gaan. Het is dan ook ontze�end jammer, voor ons
maar nog meer voor de betrokken par�jen, dat deze ontwikkeling
niet de goedkeuring krijgt van de provincie en de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed (RCE). De ondersteuning van deze par�jen is wel
essen�eel bij de vervolgstappen. We kunnen daarom niet anders dan
de medewerking beëindigen, hoe jammer we dat ook vinden'.

Plannen voorgelegd aan provincie en RCE
Extra havencapaciteit is in Muiden een al lang gekoesterde wens van
velen. Al sinds 2013 is de loca�e nabij de Westba�erij in beeld als
mogelijke plek voor ontwikkeling van een haven voor Muiden.
Bekend was dat de plek in een gebied ligt met een hoge ecologische



en cultuurhistorische waarden waar rekening mee moet worden
gehouden. In 2018 werd het haalbaarheidsonderzoek voor de haven
afgerond. Het ontwerp werd gewijzigd; er was meer aandacht voor
de ecologische en cultuurhistorische waarden, en de oorspronkelijke
omvang van 600 ligplaatsen werd teruggebracht naar 360
ligplaatsen. Het college van BenW ondersteunt het ini�a�ef, omdat
er een uiterste inspanning was gedaan om de randvoorwaarden van
provincie en Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), én de wensen
van vele belanghebbenden bij de ontwikkeling van Natuurhaven
MuiderPort in het nieuwe ontwerp te betrekken. Het college van
BenW hee� de plannen vervolgens formeel voorgelegd aan de
provincie en de RCE met de vraag of zij kunnen instemmen met de
verdere ontwikkeling van dit plan. Hierop hebben beide instan�es
aangegeven dat zij dat niet kunnen.

Bezwaren RCE en provincie
De RCE is van mening dat een ontwikkeling van een Natuurhaven op
de plek nabij de Westba�erij niet samen gaat met de bescherming
van de universele waarde van het werelderfgoed Stelling van
Amsterdam. 'De kern Muiden en de voormalige schootsvelden,
waaronder die rond de Westba�erij, zijn kernkwaliteiten die open
gehouden dienen te worden', schrij� de RCE. En, 'er is geen sprake
van een zodanig groot maatschappelijk belang, dat een dergelijke
ontwikkeling een inbreuk op de uitzonderlijk universele waarde van
de stelling van Amsterdam rechtvaardigt'.

De provincie concludeert, mede op basis van het advies van de RCE,
dat de voorgestelde ontwikkeling in strijd is met ar�kelen 20, 21 en
22 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening welke gaan over
UNESCO werelderfgoederen van uitzonderlijke waarden. De
provincie verbindt daaraan de conclusie dat deze loca�e niet in
aanmerking komt voor ontwikkeling.

Adviezen zijn zwaarwegend
De adviezen van de provincie en de RCE zijn duidelijk: ze bieden geen
enkele ruimte om een ontwikkeling van een Natuurhaven op de
beoogde loca�e te steunen. Dit maakt dat het college van BenW
afziet van verdere medewerking aan deze ontwikkeling, omdat ze
het niet haalbaar acht. De 2 instan�es zijn simpelweg nodig om een
succesvolle ontwikkeling als deze mogelijk te maken. De gemeente
zal de startovereenkomst met de ontwikkelpar�j (KNSF Vastgoed II
BV) opzeggen.



Behoe�e aan ligplaatsen en haven blij�
De behoe�e van extra havencapaciteit voor ligplaatsen blij�
onverminderd bestaan in Muiden. Het college van BenW gaat dan
ook de mogelijkheden van de havenontwikkeling in en rond Muiden
verder onderzoeken en betrekt dit bij de op te stellen kustvisie.


