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Aanpassing gebiedsprogramma ‘Naarden buiten de Vesting’  
 
Het gebiedsprogramma ‘Naarden buiten de Vesting’ wordt in aangepaste vorm voortgezet. Dat is de 
uitkomst van de evaluatie van de vier partijen die dit programma gezamenlijk vormgeven: provincie 
Noord-Holland, gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek en Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. De belangrijkste aanpassing van het gebiedsprogramma is dat er geen nieuwe vaarverbinding 
komt tussen de Vecht en het Gooimeer via de Naardertrekvaart. Voor de trekvaart zelf wordt ingezet op 
gematigde in plaats van op snelle groei van het vaarverkeer.  
 
Een nieuwe  vaarverbinding kan niet rekenen op de steun van de raadsleden van Gooise Meren. Daarnaast 
komen de kosten van een nieuwe vaarverbinding door onvoorziene tegenvallers hoger uit  dan voorzien.  
Daarom is besloten om dit project te schrappen. De bijdrage van de provincie, uit de zogeheten Groene 
Uitwegmiddelen, vervalt daarmee ook.  
De partijen zetten met het overblijvende budget in op een groeimodel voor de trekvaart, waarbij eerst de 
bestaande situatie wordt verbeterd. Om te beginnen wordt het pand aan de Energiestraat 1  in Naarden  
gesloopt en de voormalige vestinggracht op deze plaats hersteld. Deze verbetering kwam tijdens de 
inspraakrondes met inwoners als wens naar voren. Dit geeft de mogelijkheid om ligplaatsen te maken. Binnen 
het beschikbare budget wordt nog gekeken naar kleinere aanpassingen en verbeteringen. Dit wordt de 
komende periode uitgewerkt en daarmee wordt de inhoud van het aangepaste gebiedsprogramma definitief 
bepaald.  
 
Voortgang gebiedsprogramma  
Het doel van het programma is om het gebied aantrekkelijker te maken en een impuls te geven aan de natuur, 
cultuurhistorie, waterrecreatie en agrarisch gebruik. Er is al veel bereikt. Drie deelprojecten zijn sinds 2015 
uitgevoerd: 1.) Boeren kregen meer aaneengesloten gebied en er is een natuurverbinding gerealiseerd tussen 
het Naardermeer en Gooimeer. 2.) Gronden van de gemeente in de  schootsvelden zijn gesaneerd en 
overgedragen aan het Goois Natuurreservaat, dat bewaakt dat dit een open en onbebouwd gebied blijft. 3.) 
Het wandelpad tussen Stadzigt en de Vesting van Naarden wordt binnenkort opgeleverd.  
 

 
 

Noot voor de pers: 

 

Zie voor meer gedetailleerde informatie de met dit persbericht meegestuurde informatiebrief. 

 

Voor vragen en voor een toelichting door wethouder Jorrit Eijbersen en/of gedeputeerde Esther Rommel kan contact 

worden ogenomen met: 

- David Pokorny, communicatieadviseur provincie Noord-Holland, tel. 06 26 16 46 88 

- Hans Vertegaal, communicatieadviseur gemeente Gooise Meren, tel. 06 54 26 57 54 


