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Verslag 2
e
 participatiebijeenkomst ondergrondse 

verzamelcontainers in het centrumgebied.  

29 april 2019, Kazerne te Muiden. 

 
Aanwezigen: 

 

Namens de gemeente Gooise Meren: 

Mevrouw M. Hondtong (Beleidsmedewerker) 

 

Namens de GAD: 

Mevrouw A. van ’t Klooster, mevrouw L. van Helden, de heer J. Reitsma. 

 

 

Welkom 

Mevrouw van Helden opent namens de GAD de avond en heet de aanwezigen van harte 

welkom. Het is heel prettig te zien dat er naast bekende gezichten ook meer, voor ons 

nieuwe, inwoners mee willen denken. Mevrouw van Helden geeft een korte terugblik op de 

participatieavond van vorige week 23 april. Hierbij benoemt zij dat de GAD deze opdracht 

uitvoert in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek (zeven samenwerkende gemeenten) 

en daarmee aansluit bij de landelijke opdracht omtrent afval scheiden. Dit is als verplichting 

opgenomen en niet vrijblijvend. Omdat dit niet bij een ieder bekend was geeft zij aan dat dit is 

terug te vinden in artikel 9.1 van de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017. 

Voor bewoners in de laag- en stapelbouw zonder voldoende buitenruimte (tuin kleiner dan 30 

m2) en centrumgebieden dienen ondergrondse containers geplaatst te worden. De opgave in 

Muiden is groot en complex. Doel van deze participatiebijeenkomsten is om bewoners de 

gelegenheid te geven om mee te denken, om zo tot een gedragen plan te komen. Van elke 

bijeenkomst wordt een verslaglegging gemaakt. De verslaglegging wordt geanonimiseerd op 

de website van de GAD geplaatst, zodat ook niet aanwezigen hiervan kennis kunnen nemen. 

Op het programma van vanavond staat: 

   Waar staan we nu? 

   Samenvatting: wat is er de eerste avond opgehaald? 

   Bespreken alternatieven 

   Pauze met gelegenheid tot vragen stellen 

   Bespreken alternatieven 

   Hoe nu verder?  

 

Waar staan we nu? 

Op 27 maart was de eerste algemene informatiebijeenkomst over afval scheiden en het 

belang van grondstofwinning. Op 23 april is in gesprek met de participatiegroep 

groepsgewijs dieper ingegaan op de consequenties voor Muiden aan de hand van diverse 

onderwerpen. Vanavond gaan we verder in op de besproken locaties, stellingen, 

voorgedragen alternatieven en alles wat is opgehaald. 

 

Mevrouw van Helden benoemd vervolgens de opdracht waar we voor staan: “voldoende 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Regio%20Gooi%20en%20Vechtstreek/CVDR452371/CVDR452371_1.html
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ondergrondse containers plaatsen voor circa 750 huishoudens in Muiden”. Dit is noodzakelijk 

om het huishoudelijk afval van de inwoners in het centrum gescheiden op te kunnen halen. 

Deze nieuwe manier van inzamelen moet het mogelijk maken om te stoppen met de 

inzameling middels de afvalzak aan de straat. Hiermee wordt een grote stap gezet richting 

een schone en nette leefomgeving. Deze opdracht is groot en complex. Er dient o.a. rekening 

te worden gehouden met een goede spreiding van de locaties en een goede bereikbaarheid 

voor de vrachtwagen(s) van de GAD. Doel van de bijeenkomst is om samen met bewoners te 

kijken naar mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorgedragen alternatieven.   

 

Samenvatting: wat is er de eerste avond opgehaald? 

Mevrouw van Helden vertelt welk traject de eerste participatieavond is doorlopen:  

Het voorstel met mogelijke containerlocaties in Muiden is met de participatiegroep gedeeld. 

De aanwezigen zijn uiteengegaan in vier groepen. Per groep is onder leiding van een 

tafelheer of dame in gesprek gegaan. Hierbij is de gelegenheid gegeven tot het inbrengen van 

algemene punten of het stellen van algemene vragen. Ook zijn vijf stellingen voorgelegd. De 

consequenties bij doorgang van de beoogde locaties zijn besproken. Bij een afweging tussen 

verschillende consequenties is aan de aanwezigen gevraagd om een keuze te maken. Ook is 

de gelegenheid gegeven tot het aandragen van alternatieve locaties. De informatie die is 

opgehaald wordt door mevrouw van Helden vervolgens op hoofdlijnen teruggekoppeld. 

 

Algemene punten opgehaald bij tafel algemeen: 

• Denk ook aan zwerfafval in de buitenruimte en afvalvoorziening voor toeristen 

• Houd locaties schoon en zorg voor een nette inrichting 

• Creëer bewustwording bij inwoners over afval scheiden (verplichting) 

• Zorg voor meer duidelijkheid omtrent PMD-afval (wat mag waar in?) 

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat de afvalvoorziening voor toeristen onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente valt en buiten de scope van de opdracht van de GAD. 

Inwoners in de Regio Gooi en Vechtstreek betalen afvalstoffenheffing. Dit geldt niet voor 

toeristen die Muiden bezoeken.  

Op de vraag wat bedoeld wordt met een nette inrichting geeft mevrouw van Helden aan dat 

hiermee wordt bedoeld dat een locatie passend binnen de openbare ruimte wordt opgeleverd 

(bv: zelfde type trottoirtegels, paaltjes etc). Het kan ook gaan om inrichtingsmethoden om de 

container(s) bijvoorbeeld uit het zicht te onttrekken. Dit laatste vergt onderhoud en is niet 

altijd gewenst in verband met anoniem afval bijplaatsen. Ook dienen dit soort afspraken in 

overleg met de gemeente tot stand te komen. Wat betreft de bewustwording omtrent afval 

scheiden valt vanuit de GAD nog veel winst te behalen. 

 

Informatie opgehaald vanuit de vijf stellingen: 

• De meerderheid (90%) is bereid verder dan 125 meter te overbruggen om huishoudelijk 

afval (grondstoffen) weg te brengen. 

Een afstand van ongeveer 400 is voor een gedeelte van de aanwezigen (60%) 

acceptabel. 

• De meerderheid heeft een voorkeur voor het wegbrengen van alle verschillende 

grondstoffen op één en dezelfde locatie. 

• De meerderheid wil een centrale plek buiten het centrum Muiden om hun huishoudelijk 

afval gescheiden aan te bieden. Bereikbaarheid met een auto is een “pré”. 
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• Alle bevraagden geven aan medegebruikers als het mogelijk is aan te spreken bij 

verkeerd scheidingsgedrag of verkeerd containergebruik.  

Mits….(veiligheid, taalbarriѐre etc.) 
• Alle bevraagden zijn bereid hun buren te helpen bij het wegbrengen van hun 

huishoudelijk afval en grondstoffen.  

Mits….(tijdelijk karakter, geen verplichting, wordt hulpvraag wel uitgesproken? etc.) 

 

Vanuit de aanwezigen wordt bezorgdheid geuit over de representativiteit van de uitkomsten. 

De participatiegroep bestaat uit 12 personen en de percentages zoals weergegeven 

suggereren dat dit voor alle inwoners van Muiden geldt. Ook wordt gevraagd om rekening te 

houden met de ouderen, omdat een afstand van 400m mogelijk als te ver ervaren kan 

worden. Verder dan 125m. alleen als het niet anders kan en de afwegingen dienen bewust te 

worden gemaakt.  

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat er een terugkoppeling wordt gegeven op de uitkomsten 

van de eerste participatieavond en wat daar is opgehaald. De cijfers die zijn weergegeven 

hebben betrekking op de aanwezigen van die avond. De GAD probeert alles in het werk te 

stellen om een ieder te bereiken, maar heeft geen invloed op wie zich wel en/of niet 

aanmelden voor de participatiegroep. Er zijn 1500 uitnodigingen verstuurd om bewoners op 

te roepen om mee te denken. Ze nodigt een ieder aanwezig uit om meer mensen in Muiden te 

inspireren om aan te schuiven en om mee te denken. De verslagen van deze bijeenkomsten 

worden daarnaast op de website geplaatst, waardoor deze door inwoners terug te lezen zijn. 

Reageren is altijd mogelijk! Verder wordt aangegeven dat er binnen de GAD beleid is voor 

specifieke doelgroepen. Hier dient meer inzet op te worden gepleegd. 

 

Mevrouw van Helden vervolgt de bijeenkomst en geeft aan dat alles wat is eerder is 

opgehaald over de voorgestelde locaties uitgebreid is terug te lezen in de verslaglegging van 

de eerste avond. In deze bijeenkomst wordt voornamelijk verder ingegaan op de door 

bewoners aangedragen alternatieven uit de vorige participatiebijeenkomst.  

 

Bespreken alternatieven 

De GAD heeft onderzoek verricht om de haalbaarheid van alle voorgedragen alternatieven te 

toetsen. In dit deel van de avond zal per locatie teruggekoppeling worden gegeven over de 

(on)mogelijkheden. Mevrouw van Helden vraagt de aanwezigen om te reageren als locaties 

door de GAD verkeerd zijn geïnterpreteerd of als iets niet goed is weergegeven. Op voorhand 

geeft zij aan dat niet alle aangedragen locaties even realistisch waren. Toch wordt alles 

behandeld, want een ieder heeft recht op een goede terugkoppeling. Vooruitlopend zijn 

maatvoeringtekeningen en een legenda uitgedeeld om de informatie tijdens de powerpoint te 

kunnen begrijpen. Per locatie geeft zij vervolgens aan:  

- het aangedragen voorstel 

- de analyse: theoretisch en visueel onderzoek door de GAD 

- de haalbaarheid van de locatie 
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Hieronder wordt per dia de besproken locatie weergegeven met daaronder de opmerkingen. 

Het gaat hierbij om de alternatieve locaties die zijn aangedragen door aanwezigen van de 

participatieavond op 23 april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorstel was om het Oude huis bij de Sluisbrug te slopen en hier een locatie voor 

ondergrondse containers van maken. Mevr. Van Helden geeft aan dat de GAD een 

uitvoerende organisatie is. De gemeente is eigenaar van de grond. De GAD is niet bij machte 

om grond op te kopen. Daarnaast is het pand momenteel bewoond. De plannen voor een 

eventuele sloop zijn verder niet bekend bij de GAD. Voor alsnog kan de GAD alleen handelen 

binnen de bestaande inrichting. Het slopen van panden is daarbij voor nu geen reёle optie. 

Het feit dat er op deze locatie weinig kabels en leidingen in de grond zitten (volgens de 

kaarten) is gunstig. Ondergronds lijken er weinig beperkingen om hier ondergrondse 

containers te plaatsen. 

Opmerkingen aanwezigen: Ga mee in de herinrichting van Muiden, in het bredere geheel. 

Punt van aandacht is wel dat dit de entree van Muiden is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het voorstel was om een milieueiland te plaatsen net buiten de bebouwde kom. Bovengronds 

is hier voldoende ruimte. Wel is de locatie gelegen naast een doorgaande weg. Bij het 

wegbrengen van huishoudelijk afval ontbreekt op deze locatie de sociale controle, waardoor 

het risico op bijplaatsingen enorm is. Immers, een ieder kan het afval ongezien bijplaatsen. 

Onderzoek laat daarnaast zien dat de locatie ondergronds vol ligt met kabels en leidingen, 
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waaronder gas hoge druk. Er zijn strikte afspraken over het graven nabij deze kabels in het 

kader van veiligheid. Het omleggen van een gasleiding hoge druk  (vaak transportleidingen) 

wordt nagenoeg niet gedaan i.v.m. veiligheid en extreem hoge kosten. Deze locatie is 

vanwege de complexe ondergrondse infrastructuur niet haalbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aanwezigen in de zaal geven aan dat omwonenden van de Zeestraat deze locatie niet 

willen. Dit gaat ten koste van teveel parkeervakken en van hun uitzicht. Mevrouw Van Helden 

uit begrip over het feit dat omwonenden hier geen milieueiland willen, maar geeft aan dat is 

aangegeven dat een kleinere locatie met bv. twee containers volgens sommigen wel 

bespreekbaar is. Hierbij is aangegeven dat er zo weinig mogelijk containers geplaatst dienen 

te worden en zeker geen glasbak. Uitgelegd wordt dat de vrachtauto de parkeerplaats 

achteruit zal indraaien. Om de bocht te kunnen maken is voldoende vrije ruimte nodig om de 

draaicirkel te kunnen maken. Wanneer de ingang van de parkeerplaats iets wordt aangepast 

(inrit minder steil) en de overkant van de inrit vrij wordt gehouden van geparkeerde auto’s 
(parkeerverbod en handhaving) dan is deze locatie haalbaar. De locatie is daarnaast 

ondergronds nagenoeg vrij van kabels en leidingen. Wanneer gekozen wordt voor spreiding 

van de locaties met kleinere brengafstanden dan is de locatie een reёle optie.  

 

De locatie in de laad- en losplaats naast de Primera wordt daarnaast besproken. Hierbij 

wordt door mevrouw van Helden benadrukt hoe smal de straten zijn. De vrachtwagen kan de 
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straat in de huidige situatie nauwelijks goed doorkruisen. Bij het plaatsen van een 

ondergrondse container op de laad- en losplaats wordt de ruimte nog beperkter. Zo dient de 

wagen de containers te kunnen passeren, maar daarnaast is het ook noodzakelijk om een 

zogenaamde “stempel” uit te zetten. Hiermee wordt de wagen in evenwicht gehouden 

(contragewicht) tijdens het takelen van het huishoudelijk afval. In dit geval zouden de 

containers daarnaast de dicht op de gevel worden geplaatst, met risico van verzakkingen tot 

gevolg en eventuele schades bij het takelen. Het plaatsen van één of meerder containers op 

deze locatie wordt door de GAD als onveilig aangemerkt. 

Opmerkingen aanwezigen: het verzoek om in dit soort situaties ook op hoger niveau te kijken 

naar mogelijkheden. Zijn er andere ophaaltechnieken, zoals ophalen met een kleinere wagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De locatie nabij de toegangsbrug is door de GAD nader onderzocht. Achteruit insteken via het 

voetpad is in de huidige situatie niet mogelijk en onveilig, waardoor de vrachtwagen zo moet 

staan dat het verkeer wordt verstoord. Verder staat er in de nabijheid van de locatie een 

transformatorhuisje. Deze is hier gesitueerd vanwege de aanwezige kabels en leidingen in de 

ondergrond. Op de locaties zijn een waterleiding, datakabels en gasleidingen gelegen. Met 

name de gas hoge druk en gas lage druk leiding maken het plaatsen van ondergrondse 

containers op deze plaats onmogelijk. Het is technisch onhaalbaar en onveilig om in de 

nabijheid van de gas hoge druk leiding te graven. De locatie wordt om bovenstaande redenen 

door de GAD als onhaalbaar aangemerkt.  

 

Pauze: moment voor vragen en een kop koffie of thee. 
Vraag 1: wordt een container voor groente,fruit, tuinafval en etensresten (gft-e) meegenomen 

in het plan?  

Antwoord: jazeker! 

Vraag 2: hoeveel huishoudens gaan er op een container?  

Mevrouw van Helden geeft aan dit een goede vraag te vinden. Op dit moment is het 

uitgangspunt als volgt: bij 1x per week ledigen wordt uitgegaan van 60 huishoudens op een 

container voor restafval en ongeveer Voor plastic, blik en drinkpakken (PMD) is dit een lager 

aantal. Dit komt omdat het volume van pmd-afval groter is. Plastic zet namelijk uit. Omdat de 

containers voorzien worden van een vulgraad-meter (sensoren), zal de GAD een digitaal 

seintje krijgen wanneer een container vol dreigt te raken. Zo kan hier voortijdig op worden 

ingespeeld en wordt de ophaalroute voortaan geoptimaliseerd en dynamisch. Afval 

bijplaatsen behoort daarmee tot het verleden. Mogelijk kan het aantal huishoudens op een 
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container worden aangepast door met de ophaalfrequentie “te spelen”. Let wel: er wordt per 
afvalstroom afzonderlijk gereden en het doel is het aantal ledigingen te beperken. (beter voor 

milieu, minder rijbewegingen in de stad Muiden, logistiek haalbaar)  

Vraag 3: wordt binnen het plan uitgegaan van alle afvalstromen op één en dezelfde 

aanbiedplaats? 

Antwoord: nee, dit is afhankelijk van de keuzes en mate van spreiding. In beginsel wordt 

geprobeerd om in ieder geval restafval en pmd-afval dicht aan huis op te halen. De ruimte 

laat het ook niet overal toe om alle afvalstromen te faciliteren. 

Vraag 4: heb je als gebruiker toegang tot één locatie?  

Antwoord: er komt een slot op de containers voor restafval en voor de containers voor pmd. 

Deze zijn alleen bedoeld voor de aangewezen huishoudens. Ook zijn er wijkvoorzieningen 

zoals glas, papier & karton en textiel die voor een ieder toegankelijk zijn. Elke gebruiker 

(huishouden) krijgt sowieso toegang tot een reserve locatie in verband met storingen etc.  

Opmerking uit de zaal: er kan zoveel niet!  

 

Mevrouw van Helden beaamt dat een aantal aangedragen locaties voor de GAD inderdaad 

niet haalbaar zijn. Het is een complexe opdracht. Ze geeft nogmaals aan dat het daarom van 

groot belang is dat juist de bewoners meedenken om samen tot een goed en gedragen plan 

te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mevrouw vervolgt na de pauze de bijeenkomst door de mogelijkheden rondom het 

gezondheidscentrum te bespreken. Hierbij wordt een locatie in de parkeervakken 

aangehaald. Tevens wordt een mogelijke locatie in het groen aan de overkant doorgenomen. 

De locatie vlak naast het gezondheidscentrum gaat ten koste van parkeervakken gelegen 

voor het gezondheidscentrum, waaronder invalide-parkeervakken. Dit is volgens de 

aanwezigen een punt van aandacht en onwenselijk gezien de functie van het 

gezondheidscentrum. Eén van de aanwezigen geeft aan dat er plannen zijn voor herinrichting 

van deze weg – de hoofdroute richting de Krijgsman – goed om hierover in overleg te gaan 

met de gemeente. 

Mevrouw van Helden geeft aan dat de ondergrondse infrastructuur hier complex is. 

Onderzoek laat zien dat deze locatie ondergrond vol ligt met kabels en leidingen, waaronder 

wederom gas hoge druk. Teruggewezen wordt naar de eerdere opmerkingen omtrent de 



Pagina 8 van 13 

technische haalbaarheid en veiligheid omtrent het verleggen van deze kabels. Deze locatie is 

daarom in de huidige situatie, nog niet uitgaande van een mogelijke herinrichting voor de 

GAD niet haalbaar. De locatie aan de overzijde in het groen gaat daarnaast ten koste van een 

oude boom. Door de diameter van meer dan 25 cm is hiervoor een kapverguning 

noodzakelijk. Daarnaast zijn hier zorgen omtrent de nabijheid van het water en de 

waterstand. Ook deze locatie wordt daarom door de GAD niet als positief beoordeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De GAD heeft op eigen initiatief extra onderzoek verricht om de mogelijkheden te 

onderzoeken bij herinrichting van de Burgemeester Raadtsingel. Bovengronds lijkt er 

voldoende ruimte te zijn om de weg zo in te richten dat er mogelijkheden ontstaan voor het 

plaatsen van ondergrondse containers. Echter, in de nabijheid is een horeca gelegenheid met 

aangrenzend terras. Het is niet wenselijk om afvalcontainers te plaatsen in de nabijheid van 

dit terras. Daarnaast loopt het kabelbed vanuit het gezondheidscentrum door in het trottoir 

en de parkeervakken. Ook hier is dezelfde gas hoge drukleiding gelegen. De locatie is daarom 

technisch niet haalbaar. 
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Een voorgedragen locatie aan de Stadssteeg wordt kort besproken. Hierbij geeft mevrouw 

van Helden aan dat het voor de GAD niet mogelijk is om gronden op te kopen. Het opkopen 

van grond aan de Stadssteeg om containers te plaatsen is niet rendabel en budgettechnisch 

onhaabaar. Daarnaast is de steeg niet bereikbaar met de vrachtwagen, waardoor de 

containers niet geleegd kunnen worden.  

Opmerkingen aanwezigen: het verzoek wordt geuit om de term haalbaarheid, zoals gebruikt 

in de powerpoint bij de locaties, te nuanceren.  

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat de GAD rekening houdt met de huidige inrichting en 

beperkingen ten aanzien van locaties. In de huidige situatie is het niet haalbaar, getoetst aan 

de vastgestelde richtlijnen. Ze geeft aan de frustratie van het vaak niet door kunnen gaan van 

een locatie te begrijpen. Het doel is om samen tot een goed ontwerp voorstel te komen wat 

door zoveel mogelijk mensen wordt gedragen. De opdracht in Muiden is complex om 

meerdere redenen, waardoor we voor grote uitdaging staan. Het unieke karakter van Muiden, 

maakt de opgave van de GAD groot. Het feit dat veel locaties geen doorgang kunnen vinden 

is een bevestiging van de complexiteit. Wel is de vastgestelde opdracht duidelijk: de 

afvalzakken in het centrum van Muiden dienen te verdwijnen. Dit om de leefomgeving te 

verbeteren. De GAD is een uitvoerende instantie en probeert zo goed mogelijk aan de politiek 

vastgestelde opdracht te voldoen.  

Opmerking uit de zaal: waar zijn die vastgestelde criteria in te zien? 

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat de verslaglegging van de eerste bijeenkomst op 23 april 

twee verwijzingen zijn toegevoegd naar de “Richtlijnen Locaties Inzamelvoorzieningen” en 
het “Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval 2015-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er wordt een vervolg gegeven aan de presentatie, waarbij een mogelijke locatie nabij Fort H 

wordt besproken. In de vorige bijeenkomst is aangegeven dat een aantal woningen aan het 

water willen af van hun PMD container aan huis. Geopperd is om een ondergrondse PMD 

container te plaatsen naast de bestaande glascontainer. Mevrouw van Helden geeft aan dat 

dit voorstel buiten de scope valt van de opdracht van de GAD. Huishoudens met 

minicontainers (Kliko’s) aan huis zullen deze behouden. Dit komt omdat de 

scheidingsresultaten bij huishoudens die afval kunnen wegbrengen nabij huis bewezen hoger 
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uitvallen. Dit is het uiteindelijke doel van de opdracht. Daarnaast is de opgave in het 

centrumgebied al van dusdanige aard, dat het niet wenselijk is om het plangebied uit te 

breiden met extra huishoudens. Ook zijn er tal van negatieve voorbeelden van locaties die 

geplaatst zijn buiten de bebouwde kom. In alle gevallen geldt dat er enorme problemen zijn 

met bij plaatsingen door het gebrek aan toezicht. Ook in dit geval geldt dat er een groot risico 

is op bijplaatsingen door een gebrek aan sociale controle. De problemen zijn niet te 

vergelijken met de huidige situatie, omdat het wegbrengen van glasafval van een andere orde 

is en daarnaast al 40 jaar is gegrift in het collectieve geheugen. 

Opmerking uit de zaal: één van de aanwezigen geeft aan dat deze locatie de wens is van de 

bevolking en vindt het onacceptabel dat deze locatie niet wordt overwogen.  

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat de locatie nu geen prioriteit heeft. Mogelijk dat de scope 

van de opdracht in de toekomst wordt aangepast. Op dit moment behoort dit niet tot de 

mogelijkheden. 

 

Een locatie aan de Nooit Gedacht wordt besproken. Het gaat hier om een locatie naast het 

parkeerterrein uit het zicht van gebruikers. Aangegeven wordt dat de locatie gelegen is op 

particulier terrein. De eigenaar is volgens een aanwezige waarschijnlijk: Streefkerk.  

De locatie is in de huidige situatie slecht bereikbaar (achteruit rijden) en daarnaast op een 

grotere afstand voor de gebruikers, veelal ouderen. Mevrouw van Helden geeft aan dat de 

ondergrondse infrastructuur op deze locatie complex is. Tekeningen laten zien dat op deze 

locatie diverse kabels en leidingen lopen, waaronder wederom gas hoge druk. Deze locatie is 

daarom vanwege de complexe ondergrondse infrastructuur voor de GAD niet haalbaar. De 

GAD heeft daarnaast geen toegang tot het terrein, wat te zien is aan het bord “verboden voor 

onbevoegden”. 
Opmerking uit de zaal: de beoogde locatie in de groenvoorziening gaat volgens één van de 

aanwezigen ten koste van parkeergelegenheid. Er staan hier namelijk veelal auto’s 
geparkeerd. 

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat er geen parkeergelegenheid wordt opgeheven om de 

container hier te plaatsen. De gemeente Gooise Meren is bezig met een herinrichtingsplan 

omtrent de Mariahoeve, de containers worden hierin meegenomen. Er wordt in het plan juist 



Pagina 11 van 13 

meer rekening gehouden met de parkeergelegenheid. Daarnaast is het zo dat het zo kan zijn 

dat auto’s hier parkeren, maar dat dit eigenlijk niet mag omdat dit geen reguliere 
parkeervakken zijn. In beginsel is dat nu dus al niet toegestaan. Mevrouw vervolgt met de 

vraag of aanwezige zelf gebruiker van de container zal zijn. Omdat dit niet het geval is geeft 

mevrouw aan dat een eventuele wens voor een locatie verder weg afhankelijk is van de wens 

van de bewoners zelf en besproken zal worden met de Vereninging van Eigenaren (VvE). 

 

Afsluitend geeft mevrouw van Helden aan dat er op de eerste avond voorstellen zijn gedaan 

om in Muiden containers in het water te plaatsen. Dit is technisch niet haalbaar op dit 

moment. 

 

Locaties aan toevoerwegen Muiden 
Mevrouw van Helden gaat vervolgens verder in op de vraag vanuit de vorige avond om 

mogelijke locaties te onderzoeken aan de randen, buiten het “oude”centrum, van Muiden. Ze 

geeft als voorbeeld onderstaande twee locaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de mogelijkheden op de parkeerplaats bij de locatie Amsterdamse Poort bespreekt 

mevrouw van Helden drie opties die eerder zijn onderzocht en tevens zijn voorgesteld aan de 

gemeente. Het gaat om een mogelijke uitbreiding van de bestaande locatie en eventuele 

mogelijkheden op het parkeerterrein. Er zijn hier technisch eventueel mogelijkheden. 

Aangegeven wordt dat deze opties eerder door de gemeente zijn afgekeurd i.v.m. Unesco 

grond en huidige planvorming van het gebied. Mevrouw geeft aan dat de GAD deze opties 

serieus neemt en de tijd nodig heeft om dit terug te koppelen aan de gemeente. Gesprekken 

dienen plaats te vinden met o.a. een stedenbouwkundige. Er is in de afgelopen week (tijd 

tussen twee bijeenkomsten) onvoldoende tijd geweest om met de juiste partijen om tafel te 

gaan. 

 

De GAD ziet buiten het centrum ook eventuele mogelijkheden om op het Vestingplein een 

milieueiland te realiseren. Bij voldoende capaciteit kan deze locatie als vervanging dienen 

voor de locaties aan de Broshuizen en het Ravelijnsplein. Hierdoor ontstaat één grote 

brenglocatie en is er minder vrachtverkeer noodzakelijk.  
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In beide gevallen wenst de GAD te kijken naar de mogelijkheden binnen de nieuwe 

inrichtingsplannen. Voor alsnog is er geen inzicht in de plannen en gaat de GAD hierover in 

overleg met de gemeente. Om het onderzoek gedegen te doen is het noodzakelijk om 

voldoende tijd uit te trekken.  
 

Vragen en tendens 

Vanuit de aanwezigen komt de vraag naar voren hoe het afval scheiden elders in Nederland 

is ingericht. Kunnen we daar wat van leren en meenemen? Ook is men benieuwd naar de 

ervaringen vanuit Naarden-Vesting. 

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat in Utrecht een pilot gaande is rondom het ophalen van 

afval vanaf het water aan de gracht. Hier wordt nagedacht over een centrumaanpak. Elke 

gemeente heeft weer eigen uitdagingen. Mevrouw belooft naderhand meer in te gaan op 

Naarden-Vesting. Bewoners die hier meer over willen horen kunnen blijven zitten. 

 

Er wordt verder vanuit de aanwezigen specifiek aangegeven dat men het afvalscheiden in 

Muiden beslist wil en sereius neemt. Echter, de vraag die op voorhand opkomt bij een aantal 

aanwezigen: is de opgedragen opgave haalbaar in Muiden?  

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat de GAD de landelijke ontwikkelingen volgt en haar beleid 

hier waarnodig op aanpast. “Op dit moment kan de wagen van de GAD een container niet 

vanuit het water takelen i.v.m. de reikwijdte van de kraan”. De opdracht is ingewikkeld en de 

te maken keuzes zullen soms “pijn” doen. Dit heeft te maken met het afwegen van belangen, 

waarbij het individueel belang meegenomen wordt maar niet opweegt tegen het grote 

maatschappelijke belang. 

 

Men geeft aan behoefte te hebben aan inzage in de planvorming van Naarden-Vesting. 

Mevrouw van Helden deelt vervolgens op verzoek de locaties in Naarden-Vesting middels 

een digitale kaart.  

Uitleg wordt gegeven, waarbij wordt aangegeven dat er specifiek voor is gekozen om locaties 

aan de randen van de “vesting” de plaatsen. Ook logistiek is dit voor de GAD het prettigst, 

aldus mevrouw van Helden. 

 

De aanwezigen geven aan ook belangstelling / voorkeur te hebben voor een ontwerp met 

locaties aan de randen van Muiden centrum. Opgemerkt wordt daarbij wel dat makkelijk 
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afvalscheiden, ook voor ouderen, mogelijk moet worden gemaakt in Muiden. Ook vragen 

aanwezigen naar de ervaringen. 

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat de containers sinds september allen in gebruik zijn. 

Ondanks voorafgaande vrees over de loopafstanden zijn er momenteel geen 

ongeregeldheden en/of klachten. Het centrum is inmiddels enige tijd afvalzak-vrij.  

 

Aanwezigen vragen verder of het mogelijk is dat bewoners op alle locaties kunnen worden 

aangesloten, zodat zelf gekozen kan worden waar gebruik van kan worden gemaakt. 

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat ook dit een optie kan zijn en dat dit kan worden 

meegenomen in de planvorming indien gewenst.  

 

Eén van de aanwezigen geeft aan niet aanwezig te zijn geweest bij de eerste avond. Wel 

heeft zij ideeёn voorgedragen die niet zijn behandeld. 

 

Mevrouw van Helden geeft aan dat in eerste instantie is ingegaan op de ideeёn die zijn 

voortgekomen uit de eerste participatiebijeenkomst. Het ingezonden alternatief is wel 

degelijk ontvangen en zal worden meegenomen. Ook hierop zal in een later stadium worden 

gereageerd. 

 

Hoe nu verder? 
De GAD neemt de opgehaalde informatie mee terug. Ook van deze avond wordt een verslag 

gemaakt. Het verslag wordt naderhand gedeeld met aanwezigen en op een later moment 

tezamen met de eerdere verslaglegging gedeeld op de website.  

De inbreng van de participatiegroep is belangrijk en zal na afloop van het participatietraject 

worden vastgelegd in een participatieadvies, wat wordt gedeeld met het college van B&W en 

dient als onderlegger bij besluitvorming. Uw mening is daarom belangrijk! In samenspraak 

met de gemeente zal de GAD onderzoek doen naar de haalbaarheid van de alternatieve 

locaties in combinatie met de herinrichtingsplannen. De uitkomsten hiervan worden gedeeld 

in een volgende participatiebijeenkomst. Om gedegen onderzoek te doen is tijd nodig, 

daarom gaat de derde participatiebijeenkomst op 6 mei niet door! Bij nieuwe ontwikkelingen 

wordt een vervolg participatiebijeenkomst georganiseerd. Een ieder wordt hierover 

geёnformeerd. Mocht u tussentijds vragen hebben kunt u deze stellen via de e-mail op: 

meedenken@gad.nl 

 

Opmerking Stadsraad: importantie van mogelijkheden buiten huidige plan wordt nogmaals 

benoemd en vooral de rol van de Stadsraad moet niet onderschat worden. 

 

Mevrouw van Helden reageert dat de GAD dit zeker serieus neemt en dat daarnaast iedereen 

serieus genomen wordt. Mevrouw bedankt iedereen voor zijn of haar komst en geeft aan dat 

een ieder op termijn zal worden geЇnformeerd over het vervolg van het participatietraject. 
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