
Raadsmededeling  
 
 
 

 
 

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA  Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl 

Van 

Aan 
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1791012 

De heer J.J. Eijbersen, wethouder 

Naarden buiten de Vesting - SOK 2020 

 

 

1. Kennisnemen van 

Van het besluit van het college om in te stemmen met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

Naarden buiten de Vesting en het bijbehorende Gebiedsprogramma 2019. 

 

2. Inleiding 

Op 18 juli 2019 heeft de bestuurlijke projectgroep overleg gehad over het programma Naarden 

buiten de Vesting. Gelet op het (politieke) draagvlak in Gooise Meren en de dreigende 

kostenoverschrijding voor het project vaarverbinding heeft het bestuurlijk overleg gevraagd om 

twee scenario’s uit te werken voor het vervolg van het programma.  

 

Het college heeft op 24 september 2019 ingestemd met het scenario “Afschalen”. Dit scenario 

betreft het schrappen van de vaarverbinding en het beter benutten van de mogelijkheden voor 

waterrecreatie op de Naardertrekvaart.  

 

3. Kernboodschap 

Waterrecreatie op de trekvaart biedt kansen en het is belangrijk die boodschap ook uit te dragen 

richting onze inwoners, de omwonenden en stakeholders. Het college heeft ingestemd met het 

scenario “Afschalen” vanwege de kosten en de huidige (politieke) realiteit. Dit betekent dat o.a. 

het project “De nieuwe vaarverbinding” wordt geschrapt. In het nieuwe scenario kunnen nog 

steeds veel programmadoelstellingen gerealiseerd worden en staat er een integraal resultaat. Voor 

het scenario “Afschalen” is ook het Gebiedsprogramma aangepast. Hierin staan de twee 

overgebleven deelprojecten benoemd: het uitgraven van de historische havenkom in Naarden en 

de optimalisatie van de Naardertrekvaart. Voor de historische havenkom is het pand Energiestraat 

1 al aangekocht en wordt de sloop van dit pand voorbereid. Voor de optimalisatie van de 

Naardertrekvaart zijn de eerste gesprekken met Waternet opgestart over het ruimen van de 

wrakken.  

 

Wanneer voor beide projecten een projectplan is opgesteld, wordt ook het financieel overzicht per 

project in beeld gebracht. Het is de intentie dat voor deze twee deelprojecten de financiering 

Gooise Meren binnen de eerder vermelde afspraken valt. De inzet van het college is nadrukkelijk 

gericht opdat het vrijgevallen geld vanwege de omlegging A6/A1 (bijdrage Rijkswaterstaat) 

toekomt aan Naarden en Muiden. De raad ontvangt hiervoor per project separate raadsvoorstellen. 

In de bijlage is het financieel overzicht met daarin de consequenties voor de verschillende 

projecten toegevoegd.  

 

4. Consequenties 

Met het ondertekenen van deze Samenwerkingsovereenkomst worden het convenant van 13 

november 2015 en de samenwerkingsovereenkomst van 21 december 2017 ontbonden. 
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Binnen het gebiedsprogramma is inmiddels veel bereikt. In het nieuwe scenario vindt het project 

De Nieuwe Vaarverbinding niet plaats. Dit betreft dat investeringen in de nieuwe vaarverbinding 

en de bijbehorende onderdelen (de voorzieningen voor passanten in Naarden, het op afstand 

bedienbaar maken van de bruggen en sluizen ) niet doorgaan. Daarnaast ontvangen we geen 

bijdrage voor het leveren van de laatste tranche schootsvelden.  

De hierbij behorende geldbedragen vloeien terug naar het totale gebiedsprogramma Gooi- en 

Vechtstreek. De stuurgroep Gooi- en Vechtstreek bekijkt welke randvoorwaarden gekoppeld 

kunnen worden aan deze gelden. De andere deelprogramma's, waaronder bijvoorbeeld het 

gebiedsprogramma Verder met de vesting Muiden, kunnen vervolgens een verzoek doen om 

gebruik te maken van dit budget. 

 

5. Communicatie en participatie 

Na vaststelling van de SOK NbdV en het Gebiedsprogramma NbdV 2019 worden de twee 

deelprojecten opgestart. Bij beide projecten wordt door middel van een Omgevingsanalyse 

onderzocht welke participanten betrokken worden en op welke wijze. Het projectplan en het 

communicatie- en participatieplan worden voorgelegd aan het college. 

 

6. Vervolg 

Naar verwachting worden de twee deelprojecten in het tweede kwartaal van 2020 gestart. 

Besluitvorming over deze twee deelprojecten gaat separaat naar college en raad.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

Margriet van Schaik, 
Waarnemend 
gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


