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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

28 oktober 2019 

1662459 

Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder 

Voortgang project Restauratie Bruggen Oud Blaricumerweg 

(BOBW) 

 

 

1. Kennisnemen van 

De voortgang van project Vervanging bruggen Oud Blaricumerweg in Naarden. 

 

2. Inleiding 

Het raadsvoorstel voor de vervanging van de fietsbruggen en renovatie van de boogbrug is in juni 

2019 aan de raad voorgelegd. De raad heeft verzocht om een advies van de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed voorafgaand aan de verdere besluitvorming. 

In juli 2019 is het project behandeld in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed. De 

commissie heeft aangegeven akkoord te zijn met de principe-oplossing voor de versterking van de 

boogbrug, maar wil voor de vervanging van de twee naastgelegen fietsbruggen een onderbouwd 

advies over de landschappelijke inpassing van de bruggen in relatie tot de monumentale boogbrug 

en poortgebouwen. De commissie heeft geen uitspraak gedaan over de voorgestelde 

ontwerpvarianten voor de fietsbruggen, omdat zij dit onderbouwd willen zien in het advies over de 

landschappelijke inpassing. Daarover moet nog afstemming plaatsvinden met de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed. 

In juli 2019 is een landschapsarchitect gecontracteerd om een advies op te stellen over deze 

landschappelijke inpassing en afstemming met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Op 20 

september 2019 heeft een afstemmingsoverleg plaatsgevonden met de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed. Op basis van het advies worden het ontwerp en de kostenraming geactualiseerd. 

Vervolgens wordt het project opnieuw geagendeerd in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Erfgoed. 

 

3. Kernboodschap 

Na behandeling in de raad van juni 2019 is invulling gegeven aan het door de raad gevraagde 

advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Een aangepast raadsvoorstel, waarin dit advies 

en de geactualiseerde ontwerpen en kostenraming zijn verwerkt, wordt naar verwachting in het 

eerste kwartaal van 2020 opnieuw aan de raad voorgelegd.  

 

4. Consequenties 

In het raadsvoorstel van juni 2019 was aangegeven dat het project in de eerste helft van 2020 zou 

worden uitgevoerd. In de huidige planning verschuift dit naar eind 2020 tot en met het eerste 

kwartaal van 2021.   

Naast de tijdsconsequenties heeft zijn er ook financiële consequenties door de langere 

doorlooptijd van het project. In het aangepaste raadsvoorstel zullen de actuele planning en 

kostenraming worden opgenomen. 

De staat van de boogbrug wordt preventief gemonitord en er is op dit moment geen aanleiding 

voor aanvullende tijdelijke maatregelen. De staat van de fietsbruggen wordt eveneens gemonitord 

en vanwege de opgelopen vertraging zijn onlangs opnieuw een aantal onderdelen van de 

fietsbruggen tussentijds vervangen. 
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5. Communicatie en participatie 

De bewoners van de naastgelegen poortwachterswoningen zijn betrokken bij het ontwerp dat is 

opgenomen in het raadsvoorstel van juni 2019. Wij informeren de bewoners over de actuele 

voortgang van het project en de adviezen en de aanbevelingen van de commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit en Erfgoed en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.  

 

6. Vervolg 

In het eerste kwartaal van 2020 zal een aangepast voorstel aan de raad worden voorgelegd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


