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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

12 mei 2020 

1826167 

De heer J.J. Eijbersen, wethouder 

Raadsmededeling gestrande woonark voor Muiderberg 

 

1. Kennisnemen van 

de stand van zaken over de gestrande woonark voor Muiderberg. 

 

2. Inleiding 

Op 20 februari 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de PvdA over de ligplaats woonschip aan 

eiland ’t Hooft. Op 25 februari 2020 hebben wij deze vragen beantwoord. De PvdA vroeg zich 

onder meer af wat de plannen van het college zijn om deze situatie te beëindigen. Bij de 

beantwoording hebben wij aangegeven de mogelijkheden te bestuderen om handhavend op te 

treden. Wij willen middels deze raadsmededeling uw raad op de hoogte stellen van de acties die wij 

tot nu hebben ondernomen.  

 

3. Kernboodschap 

In februari 2020 hebben wij de eigenaar van de woonark verzocht het onderkomen te verplaatsen.  

Aan deze oproep heeft hij op 26 februari 2020 gehoor gegeven. Bij de verplaatsing is de woonark 

echter door harde wind afgedreven en vastgelopen in het ondiepe water voor Muiderberg.  

De woonark is daarbij kennelijk lek geslagen en ligt nog vast in het water, zichtbaar vanuit 

Muidenberg. Rijkswaterstaat is in dit water het bevoegd gezag ( vaarwegbeheerder) en heeft op  

22 april 2020 de eigenaar van het schip aangeschreven op zijn zorgplicht (artikel 6.15 van het 

Waterbesluit). Staatsbosbeheer en de politie afd. Infra, Noordwest zijn betrokken bij dit 

onderwerp. Aangezien het schip zich momenteel bevindt in het water van Rijkswaterstaat, kan de 

gemeente niet handhavend optreden in deze situatie. De gemeente heeft op 30 april 2020 

Rijkswaterstaat per brief verzocht de woonark als wrak te beschouwen en op grond van de 

Wrakkenwet af te voeren vóór het zomerseizoen begint.  

 

4. Consequenties 

N.v.t.  

 

5. Communicatie en participatie 

Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zullen wij u hierover informeren.  

 

6. Vervolg 

Wij zullen de raad blijven informeren over de stand van zaken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 
 

 

Margriet van Schaik, 
Waarnemend gemeentesecretaris 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 


