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Vragen
Vragen aangaande de Vestingwerken:
1) Wil het college beroep gaan aantekenen tegen de uitspraak van de rechtbank? Wat is het advies
van de advocaat?
2) Welke opstallen en terreinen vallen onder de Vestingwerken? Zijn er nog opstallen te huur? Zo
ja , welke invulling willen we in de opstallen? Welke toeristische attracties?
3) Parkeerterreinen: Moet de Gemeente huur gaan betalen voor gebruik van de terreinen? Is er al
een huurovereenkomst? Zo, ja, dan willen we graag een kopie. Gaat dit invloed hebben op de
parkeertarieven?
4) Kunnen we alle informatie krijgen over de geplande doorvaart naar het Gooimeer. Zowel
planning en inrichting/plattegrond en ook van de nieuw aan te leggen haven in de Vesting.
5) Wat is de status van de verhuizing van het vestingmuseum?

Antwoorden college
1. Het college gaat niet in hoger beroep , gelet op het advies van de advocaat. Zie
raadsmededeling, waarbij ook de brief met bespreking van het vonnis in kort geding is
toegevoegd.
2. Bij de raadsmededeling zit de leveringsovereenkomst met de NMO daar staan alle objecten
in benoemd. Of er nog opstallen te huur zijn is niet bekend. De NMO gaat over de verhuur.
Wat de invulling van de opstallen is ligt vast in het bestemmingsplan Vesting, alsmede in
de door het rijk vastgestelde visie voor het gebruik van de vestingwerken.
3. De gemeente betaalt al enige jaren huur voor bastion Nieuw Molen en een parkeerterrein
nabij de voormalige artilleristenkantine. Vooralsnog gaat dit om een commerciële huurprijs
en kent geen relatie met een berekening van een parkeertarief. Dus vooralsnog zal dit
geen invloed hebben op de parkeertarieven.
4. Status verhuizing Vestingmuseum. Het bestuur van het vestingmuseum hoopt begin 2019
te verhuizen naar bastion Oranje.
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