
Gemeenteraad Gooise Meren  

Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde  
 
Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken.  
  
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is).  

  

Naam en fractie:  Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform  

Datum indiening:  6 juni 2019 

Datum antwoord:  9 juli 2019 

Onderwerp:  Geen “bommetjes” meer in Vestinggracht (zwemverbod)  

  

Inleiding  

De burgemeester heeft op 5 juni een algeheel zwemverbod ingesteld voor de wateren rondom de vesting van Naarden, 

omdat er mogelijk munitie in de grachten ligt en zwemmen daardoor levensgevaarlijk zou zijn. Ook magneetvissen is 

per direct verboden. Diverse lokale en landelijke media hebben het bericht opgepikt.   

  

Net als de burgemeester, stelt Goois Democratisch Platform de veiligheid van inwoners (en bezoekers) van onze 

gemeente voorop. Echter vragen wij ons in dit geval sterk af hoe weloverwogen dit besluit genomen is en hoe 

gevaarlijk de situatie feitelijk is. Daarom hebben wij hierover de volgende vragen.   

  

Vraag 1  

Aangegeven wordt dat het risico is ingeschat op basis van een conventioneel “bureauonderzoek” dat is uitgevoerd door 

Stichting Monumenten Bezit (SMB), eigenaar van de Vestingwerken en de wateren daaromheen.   

a) Wanneer is het onderzoek uitgevoerd, wanneer zijn de resultaten beschikbaar gekomen en wanneer zijn die met de 

gemeente gedeeld?   

b) Wat zijn de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek?   

c) In hoeverre zijn die conclusies gebaseerd op aannames (zoals gesteld wordt door SMB in een interview in de Gooi & 

Eemlander d.d. 6 juni 2019)?   

d) Zijn de risico’s op basis van dit onderzoek overal even groot? Of concentreert het risico zich tot enkele locaties? (naar 

verluid zijn in het verleden alleen of vooral vondsten gedaan op de wal van bastion Katten (linkerface) en in de  

Zoutegracht tussen de saillant van Katten en de rechter schouderhoek van Oud Molen)  

e) Zijn de maatregelen afgestemd met SMB, die het verbod bij monde van directeur Mark van den Bos zelf “overtrokken” 

noemt?   

f) Kan dit onderzoek ons p.o. ter beschikking worden gesteld?   

  

Antwoord 

Stichting Monumenten Bezit (SMB) heeft, als eigenaar van het water en de vestingwallen, na de vondst van de 

brisantgranaat in september 2018 opdracht gegeven tot het bureauonderzoek. Zij hebben vervolgens de uitkomsten 

vertrouwelijk gedeeld met de burgemeester vanuit het oogpunt van veiligheid. De belangrijkste conclusie is dat er verdachte 

locaties zijn. Deze conclusie berust op diepgaand brononderzoek (archief etc). 

Er is vervolgonderzoek nodig om vast te stellen of er op die plaatsen daadwerkelijk munitie ligt. De burgemeester heeft op 

basis van de voorlopige conclusies besloten om een zwemverbod in te stellen. De maatregelen zijn door de gemeente 

afgestemd met SMB.  

SMB spreekt tegen dat de directeur zou vinden dat de maatregelen overtrokken zijn. Hij heeft aangegeven dat 'Het 

misschien overtrokken lijkt, maar dat weet je pas achteraf'. 'Voor nu nemen wij het zekere voor het onzekere en staan achter 

het besluit van de gemeente'. 

Het onderzoek is in opdracht van de SMB uitgevoerd. De resultaten zijn door hen niet openbaar gemaakt. 

 

Vraag 2  

SMB heeft voorgenoemd onderzoek uitgevoerd, nadat reeds in het najaar van 2018 een brisantgranaat werd gevonden 

bij baggerwerkzaamheden.   

a) Is deze vondst destijds gemeld aan de gemeente?   

b) Zo ja, waarom is de gemeente dan niet direct in actie gekomen als hierin een (potentieel) substantieel risico wordt 

gezien?   

c) Hoeveel vondsten van munitie zijn er in de afgelopen 50 jaar gedaan en zijn daarmee in het verleden ook ongelukken 

gebeurd?   
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d) Wanneer zijn de vestinggrachten voor het laatst uitgebaggerd en is er toen veel munitie gevonden? Wat is de planning 

voor baggerwerkzaamheden in de toekomst?   

 

Antwoord  

De gemeente is, net als SMB, door een krantenartikel op de hoogte geraakt over de vondst van een brisantgranaat. Er is 

hierop direct actie ondernomen door de verschillende partijen: afzetting van de vindplaats, toezicht van handhavers en 

opruimen van het explosief. Na vervolgonderzoek werd de herkomst ervan ontdekt en heeft SMB besloten om over te gaan 

tot het bureauonderzoek.  

Over eerdere vondsten en baggerwerkzaamheden hebben wij geen informatie. Deze informatie is mogelijk beschikbaar bij 

de SMB. 

 

Vraag 3  

Tot op heden heeft er nog geen fysiek onderzoek plaatsgevonden.   

a) Waarom heeft het college er niet voor gekozen om n.a.v. het bureauonderzoek eerst een fysiek onderzoek uit te voeren, 

alvorens over te gaan tot een algeheel zwemverbod?   

b) Als er alsnog een fysiek onderzoek wordt uitgevoerd, wanneer, door wie en op welke wijze wordt dat gedaan?   

c) Indien uit dit fysieke onderzoek (dat nog moet plaatsvinden) blijkt dat er geen gevaar is, wordt het verbod dan 

ingetrokken?   

  

Antwoord 

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is eigenaar van het water en de vestingwallen en kan in die hoedanigheid een onderzoek 

laten uitvoeren naar de mogelijkheid tot aanwezigheid van munitie. Gebruikelijke procedure hierbij is om eerst een 

bureauonderzoek te doen en vervolgens, indien gewenst en noodzakelijk, een fysiek onderzoek.  

Wanneer SMB de uitkomsten van het fysieke onderzoek met de gemeente heeft gedeeld en wanneer hieruit blijkt dat er 

geen gevaar (meer) is, dan zal de burgemeester het zwemverbod op grond van artikel 172 lid 3 Gemeentewet kunnen 

intrekken. Dat betekent niet automatisch dat de vestinggrachten dan kunnen worden gezien als openbaar zwemwater. 

 

Vraag 4  

Het college heeft gekozen voor een verbod op zwemmen en magneetvissen.   

a) Voor zover wij weten, was magneetvissen al verboden. Kan het college dat bevestigen? Zo ja, is daarop in het verleden 

ook gehandhaafd? Waarom wel/niet?   

b) Er is niet gekozen voor een vaarverbod. Als zwemmen gevaarlijk zou zijn, is varen dat dan niet? Waarom niet?   

c) Is er nu ook een zwemverbod voor honden? Zo niet, waarom niet?   

d) Heeft dit verbod gevolgen voor het jaarlijkse zeer populaire huttenbouwevenement “Vestingeiland”?   

 

Antwoord 

In de huidige APV van Gooise Meren is een detectieverbod opgenomen, hier valt het magneetvissen ook onder. 

Magneetvissen was dus al verboden en daar werd al op gehandhaafd. Het afgekondigde zwemverbod in verband met 

verdachte locaties kan een aantrekkende werking hebben op magneetvissers. Dat is de reden dat het verbod op 

magneetvissen expliciet is meegenomen. 

Er mag wel worden gevaren, want een boot heeft geen contact met de bodem van het water. 

Voor honden geldt hetzelfde als voor mensen: zwemmen is niet zonder risico. 

Zolang er niet gezwommen wordt, heeft het verbod geen gevolgen voor het jaarlijkse huttenbouwevenement 

“Vestingeiland”. 

 

Vraag 5  

Er wordt al sinds jaar en dag in de vestinggracht gezwommen, vooral door de jeugd. Te midden van de vestingwerken is 

dat een prachtige manier om onze cultuurhistorie te ervaren. Het college schrijft in o.a. de jaarstukken “dat de 

gemeente de belangstelling van inwoners en bezoekers wil wekken voor de cultuurhistorische waarde van het cultureel 

erfgoed om de waardering en het draagvlak voor het behoud van het erfgoed te vergroten.”   

a) Het college geeft aan dat het zwemverbod zal worden overgenomen in de nieuwe APV en dus structureel van aard zal 

zijn. Waarom kiest het college er in plaats daarvan niet voor om het zwemwater (zo nodig) veiliger te maken, zodat – in 

lijn met het eigen beleid – iedereen die dat wil straks weer veilig en wel in het water kan genieten van onze prachtige 

vestingwerken?    

b) Blijven de borden waarop het zwemverbod staat aangegeven en die afbreuk doen aan het aangezicht van de 

vestingwerken ook structureel staan?   
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Antwoord 

Stichting Monumenten Bezit (SMB) is eigenaar van het water en de vestingwallen. Het is geen openbaar zwemwater, dus 

wordt niet als zodanig onderhouden. Er kan van alles in het water zitten of op de bodem liggen. De gemeente heeft hier 

veelvuldig aandacht aan besteed. 

 

Vraag 6  

Behalve rond de vesting van Naarden, zijn er veel meer plekken (waaronder zwemlocaties) in onze gemeente waar ooit 

in het verleden oorlogshandelingen hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in Muiden, het Naardermeer, etc.   

a) Wil het college ook onderzoek gaan doen naar de veiligheid van ander open water binnen onze gemeente waar mogelijk 

nog munitie ligt? Zo ja, wanneer en op welke wijze zal dat gebeuren? Zo nee, waarom niet?   

 

Antwoord 

Het college zal, wanneer daar aanleiding voor is, onderzoek doen naar de veiligheid van ander open water binnen Gooise 

Meren. Dit is bijvoorbeeld al gebeurd in Muiden in de Muidertrekvaart.  


