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Inleiding 
Onlangs is ons ter ore gekomen dat de Woning Stichting Naarden (WSN) voornemens zou zijn om genoemde woningen te 
slopen om de grond te gaan ontwikkelen. Eerder is een onderzoek uitgevoerd naar de investering voor de verduurzaming van 
de 46 woningen. Dat onderzoek leidde tot een schatting van maar liefst €100.000 per woning, woningen van naar schatting 
80-100m2. 
 
Deze woningen vormen echter de eerste stadsuitbreiding in de voormalige schootsvelden van Naarden-Vesting en de oudste 
kern en nog enig overbleven opzet van Tuindorp Keverdijk, uit 1921. In de Welstandsnota wordt gesproken van ‘een bijzonder 
welstandsniveau met stedenbouwkundige waarde’.  
 
Vraag 1 
Is het college bekend met het voornemen van WSN? 
 
Antwoord 
Het college is informeel geïnformeerd door Woningstichting Naarden dat zij onderzoeken uitvoert naar de toekomst van de 
woningen aan de Huibert van Eijkenstraat.  
 
Vraag 2 
Is de gemeente op enigerlei wijze betrokken bij de planvorming van WSN, en zo ja op welke wijze, ook in de toekomst gezien? 
 
Antwoord 
Op dit moment is de gemeente niet betrokken bij de planvorming door Woningstichting Naarden. Afhankelijk van de 
gekozen richting zal de Wongstichting Naarden in de toekomst mogelijk medewerking aan de gemeente vragen in het kader 
van de ruimtelijk-planologische procedure.  
 
Vraag 3 
Staat de cultuur-historische waarde van de woningen sloop in de weg? 
 
Antwoord 
Nee, de woningen hebben geen beschermde status, ook zijn ze niet gelegen in een beschermd dorps- of stadsgezicht.  Een 
vergunning hoeft niet te worden aangevraagd voor sloop. Een sloopmelding voldoet hier, dit is wettelijk geregeld. 
 
Vraag 4 
Wat is de volgende stap in het proces en speelt de gemeenteraad ook rol in het proces, zo ja wanneer is dat naar schatting? 
 
Antwoord 
Woningstichting Naarden zal als initiatiefnemer een verzoek neer moeten leggen bij de gemeente wanneer hun plannen voor 
de locatie afwijken van het vigerende bestemmingsplan. De daarbij behorende procedure en beslissingsbevoegdheid is 
afhankelijk van de inhoud van de plannen. Het college weet niet óf en wanneer Woningstichting Naarden voornemens is een 
dergelijk verzoek in te dienen.  
 


