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Inleiding 
In het persbericht van 25 september 2019 m.b.t. de aanpassing gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting staat dat er 
geen nieuwe vaarverbinding tussen Vecht en Gooimeer via Naardertrekvaart tot uitvoering wordt gebracht. 
 
Het Convenant Naarden buiten de Vesting van 22 oktober 2015 meldt bij de overwegingen het groene uitweg programma en 
het Tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere. Ook staat bij de subdoelstelling 5: realiseren van duurzaamheid en innovatie. 
Uitwerking van deze subdoelstelling geeft aan: bevorderen van oplossingen die gericht zijn op energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare energie. 
 
In de derde begrotingswijziging 2019 (pag. 9) van de Provincie NH staat: ‘voor de vaarverbinding Naarden buiten de vesting 
heeft PS bij voordracht 2017-59 krediet beschikbaar gesteld van euro 9.757.156 met dekking uit de reserve groene uitweg. Bij 
de jaarrekening 2018 werd duidelijk dat de provincie geen eigenaar is van deze vaarverbinding. Dit betekent dat wij deze 
uitgaven niet over een aantal jaar afschrijven, maar ineens als lasten in onze exploitatie opnemen. Omdat deze lasten gedekt 
werden uit een reserve, heeft dat geen financiële gevolgen, anders dan dat het daarvoor bedoelde deel van de reserve direct 
leeg is. Het beschikbare krediet ad euro 9.757.156 moet worden ingetrokken en de dekking uit de reserve groene uitweg 
worden neutraal opgenomen in de begroting 2019 als lasten en onttrekking aan de reserve’. 
 
Vraag 1 
Voor het project Naarden buiten de Vesting is een projectrekening door de Regio Gooi en Vechtstreek geopend. Aangezien 
het bovengenoemde bedrag voor de vaarverbinding niet meer in de begroting van de Provincie te boek staat, betekent dit nu 
dat dit bedrag op de projectrekening Naarden buiten de Vesting staat? Wie gaat er nu over dit geld? Zijn dit nog steeds de 
partijen van het convenant? 
 
Antwoord 
Met het scenario 'Afschalen' wordt een groot deel van de investeringen in het gebied Naarden door de provincie ingetrokken. 
Dit betreft investeringen in de nieuwe vaarverbinding, de voorzieningen voor passanten in Naarden, het op afstand 
bedienbaar maken van de bruggen en sluizen en de bijdrage voor het leveren van de laatste tranche schootsvelden aan het 
Goois Natuurreservaat (GNR) of andere partij. Deze investeringen vloeien terug naar het totale gebiedsprogramma Gooi- en 
Vechtstreek 
 
Vraag 2 
Aangezien bij de uitwerking van subdoelstelling 5 wordt gerefereerd aan oplossingen die gericht zijn op energie-efficiency en 
het gebruik van hernieuwbare energie, betekent dit dat het bovengenoemde bedrag gerelateerd aan de vaarverbinding ook 
voor hernieuwbare energie ingezet kan worden? Dit mede in het licht van dat bij de overwegingen in het convenant ook 
compensatie t.a.v. het Tracébesluit Schiphol Amsterdam Almere wordt genoemd?  
 
Antwoord.  
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. Vanuit dit programma kan ook het initiatief voor de Binnenhaven van 
Muiden worden ingebracht binnen de stuurgroep Gooi- en Vechtstreek. 
 
Vraag 3 
Is het mogelijk binnen de aanpassing gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting dat (een deel van) het bovengenoemde 
bedrag ingezet kan worden voor de aanleg van de zonnegeluidswal bij het Naarderbos en/of geluidsmaatregelen bij het 
Thijssepark? 
 
Antwoord 
Dit zou een nieuw project zijn binnen het programma Naarden buiten de Vesting. We kunnen dit project voorleggen aan onze 
convenantspartners. Wanneer de convenantspartners akkoord zouden gaan met dit voorstel, dan kan er ook gevraagd 
worden om een bijdrage van dit project uit de ‘Groene uitweggelden’.  
 


