
Geachte leden van de Raden van de gemeenten in Noord Holland, 
 
Hierbij zenden wij u een copie van onze brief dd. vandaag aan de leden van de fracties van Provinciale Staten van Noord-
Holland mbt de vergadering van morgen: 
 
ter lering omdat hetzelfde u boven het hoofd kan hangen als u niet voetstoots instemt met de voornemens van de 
Gedeputeerde RO en zijn relaties; onbegrijpelijk dat de fracties in PS waarvan wij veronderstellen dat ook 
vertegenwoordigers in uw Raden aanwezig zijn dit blindelings volgen; 
 
graag een reactie mbt uw ervaringen; wij zijn een rustige culturele stichting die oa concerten organiseert op het Muiderslot, 
maar niet kunnen accepteren dat GS met brede steun van PS onze locale vertegenwoordigers en college onder druk en 
buitenspel zet om onze omgeving te verwoesten tbv particuliere partijen. 
 
met een vriendelijke groet, Jacob Veenhuysen, Ûvoorzitter Stichting Stad Muiden 
--- 
 
STICHTING STAD MUIDEN 
 
Geachte leden van de fracties in de Provinciale Staten van Noord-Holland, copie 
 
Wij mogen veronderstellen dat u zich als door de inwoners verkozen vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland in de afgelopen jaren wel eens hebt 
verdiept in de problematiek van de Noordvleugel. Dan is het u misschien opgevallen dat er bij de inwoners regelmatig twijfel is ontstaan over de plannen van 
verschillende overheden en de intenties en begrotingen van private partijen en over de manier waarop onze gekozen vertegenwoordigers hiermee zijn omgegaan. 
Het lijkt erop dat u morgen, in de vergadering van de Provinciale Staten, de laatste stap gaat zetten om deze kritische geluiden het zwijgen op te leggen door de 
locale overheden en de gekozen gemeenteraden hun bevoegdheden in dezen te ontnemen en die over te dragen aan Gedeputeerde Staten en vertegenwoordigers van 
private partijen. Staatsrechtelijk heet zo iets een machtigingswet tbv de uitvoerende macht met, historisch gezien, meestal rampzalige gevolgen. 
 
Wij hebben als Stichting in de Gemeenteraad van Muiden onze stem regelmatig laten horen en het College meerdere keren aangesproken op het gevoerde beleid. 
Naar onze indruk verwoorden wij wat in brede kring in onze gemeenschap leeft, kort samengevat dat er respectvoller en inventiever met onze directe omgeving 
moet worden omgesprongen en dat de regie behoort te liggen bij het openbaar bestuur onder controle van de door ons verkozen vertegenwoordigers. Vanaf het 
begin kregen wij te maken met elders gemaakte afspraken, maar in plaats van dat men daarover de discussie aanging met de inwoners en hun vertegenwoordigers 
met de bedoeling er samen uit te komen werden wij voortdurend geconfronteerd met politieke en juridische dreigementen en zelfs met pure intimidatie. 
 
Misschien herinnert u zich nog dat de Raad van State in 2006 de door ons College geweigerde kapvergunning voor het terrein van de kruitfabriek bevestigde. Nu 
zien wij een marktpartij dit verhaal weer aanhalen alsof ons College in gebreke is gebleven en niet in het gelijk werd gesteld. Ook de poging van een grondeigenaar 
om via een actualiteiten rubriek paniek te zaaien is door ons College kordaat tot de juiste proporties teruggebracht. Zonder nu alle details nogmaals de revue te laten 
passeren willen wij vooral protest aantekenen tegen de manier waarop ons Gemeentebestuur, College en Raad,Û door u buitenspel dreigt te worden gezet en tegen 
de wijze waarop een aantal politieke partijen zich inzetten tbv het belang van private partijen. Zoals eerder, bij een motie in november 2008,Û wordt wederom uw 
instemming gevraagd met een voorstel om de locale overheid te passeren bij de planvorming mbt de ons omringende polders. Hoewel onze Raad en het College in 
de afgelopen periode geprobeerd hebben te voldoen aan uitspraken van de bestuursrechter en van druk vanuit GS is het nog steeds niet genoeg.Û Afgelopen week 
waren wij getuige in de commissie Ruimtelijke Zaken van onze Raad hoe vertegenwoordigers van partijen die ook in de Staten zijn vertegenwoordigd machteloze 
woorden spraken over wat ons allen boven het hoofd hangt. Het is ons een raadsel hoe vertegenwoordigers van dezelfde politieke partijen op locaal en op 
provinciaal niveau zo van mening, visie en handelen kunnen verschillen. Het nodigt niet uit om nog enig vertrouwen in de politiek te bewaren en deel te nemen aan 
het debat. Blijkbaar wordt u gedreven door een hoger inzicht of door een andere relatie met betrokken marktpartijen. 
Û 
Het zij zo, maar kunt u zich voorstellen dat wij niet meer geÛnteresseerd zijn in een stemverklaring van wie dan ook, dat wij in de nabije toekomst geen behoefte 
meer hebben aan schijnverkiezingen voor een Raad die nu al niets meer in te brengen heeft, maar kort na 2010 ook nog eens wordt opgeheven en dat wij uw 
beraadslagingen als een lachwekkende poppenkast ervaren. U maakt naar onze indruk op deze manier van het adagium uit uw eed of belofte Ûzonder last of 
ruggespraakÛ een complete farce. Het is met grote bitterheid dat wij deze conclusie aan u toezenden. Misschien dat een enkel individu morgen nog eens zou willen 
nadenken over wat er eigenlijk wordt voorgesteld en op grond van welke argumenten!Û 
 
namens het bestuur van de Stichting Stad Muiden, 
 
drs. Jacob Veenhuysen, voorzitter 
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