
Raadsmededeling 

 

 

  

  

Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder                            

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

29 juni 2016 

 

Openbaar 

Marleen Sanderse 

Brug Oud Blaricumerweg 

  

  

  

1. Kennisnemen van 

 

De laatste stand van zaken (d.d. 29 juni 2016) inzake het werk aan de bruggen op de Oud Blaricumerweg in 

Naarden.  

  

2. Inleiding 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in de Raadsmededeling van 7 juni 2016, heeft de gemeente onlangs de 

samenwerking met aannemingsbedrijf H. van Steenwijk beëindigd. De gemeente stond op maandag 20 

juni jl. gereed om de voorbereidende werkzaamheden voor het zo spoedig mogelijk openstellen van de 

weg uit te voeren. Dat bleek echter niet mogelijk, omdat de aannemer gebruik maakte van het 

retentierecht.  

 

(Definitie retentierecht: het recht van een schuldeiser om een goed dat hij onder zich heeft niet af te geven 

aan de schuldenaar zolang zijn prestatie of inspanning niet is betaald).     

 

Heden heeft de aannemer het retentierecht opgeheven. Dat betekent dat wij met ingang van donderdag 

30 juni de werkzaamheden zullen starten om er voor te zorgen dat de brug kan worden opengesteld voor 

het verkeer. Wij gaan er van uit dat het werk uiterlijk 9 juli klaar is. 

 

  

3. Kernboodschap 

 

De aannemer heeft het retentierecht per heden opgeheven en de gemeente kan aan de slag om de weg 

weer voor het verkeer open te stellen, uiterlijk op 9 juli.  

  

4. Consequenties 

 

De huidige wegomleidingen kunnen na de openstelling van de brug worden opgeheven.  

  



5. Communicatie 

 

De omwonenden en de pers worden op zeer korte termijn geïnformeerd.   

  

6. Vervolg 

 

Op dit moment loopt er een juridische procedure over de beëindiging van de overeenkomst. Lopende dit 

traject kunnen wij hierover geen mededelingen doen. Wij blijven  u informeren over de voortgang en 

mogelijke juridische en financiële consequenties.  

De versterking van de boogbrug en de vervanging van de twee fietsbruggen blijven noodzakelijk en zullen 

op een later tijdstip worden uitgevoerd. De huidige gewichtsbeperking blijft van kracht..  

  

 

Met vriendelijke groet,  

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,  

  

  

  

  

 

 

D.J. van Huizen 

Gemeentesecretaris 

  

  

  

  

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 

Burgemeester 
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