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Onderwerp: Voortgang toegezegde Raadsmededeling Verlichting fietspad 
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Inleiding 
 
In de raadsvergadering van 18 september jl. heeft het CDA een motie aangehouden waarin het college werd opgeroepen om 
te bewerkstelligen dat tussen Muiderberg en Naarden het fietspad gelegen naast de Naardervaart/Rijksweg te voorzien van 
openbare straatverlichting. 
 
In de reactie van de wethouder werd aangegeven dat een deel van het gebied in eigendom is van RWS en dat met RWS moet 
worden overlegd naar de mogelijkheden om in deze verlichting te voorzien. 
 
De wethouder zegde daarin toe met een raadsmededeling hierover te komen v.w.b. het onderzoek naar de precieze 
eigendomsverhoudingen, het overleg met RWS over de mogelijkheden tot plaatsing van straatverlichting en een 
kostenspecificatie hiervoor. 
 
In de afsluitende behandeling van de motie heb ik de wethouder gevraagd of deze raadsmededeling binnen 6 weken kon 
worden verwacht met oog op de behandeling van de begroting. De wethouder knikte daarop instemmend. 
 
In de raadsvergadering van 6 november jl. heeft het CDA een aangepaste motie alsnog ingediend (7 weken na 18 september) 
De motie werd die avond niet aangenomen. 
Inmiddels zijn er 9 weken na 18 september verstreken en ligt er nog steeds geen raadsmededeling.  
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Het CDA stelt de volgende vragen aan het college: 
 
Vraag 1a 
Is inmiddels duidelijk welk deel van de Naardervaart/Rijksweg in eigendom is van RWS? 
Indien ja, dan graag bij de beantwoording een visuele verbeelding hoe de eigendomsgrenzen liggen. 
 
Antwoord: 
De eigendomsgrenzen van de gemeente Gooise Meren zijn in de kleur Paars weergegeven 
 

 
 
Vraag 1b 
Nu al geruime tijd alle werkzaamheden van de verlegging van de A1 achter de rug zijn, is het dan niet wenselijk om deze   
gronden (weer) in eigendom  te verkrijgen? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord: 
De gronden onder de viaducten A1 (RWS) en het spoorviaduct (ProRail) zijn reeds in eigendom van de gemeente Gooise 
Meren. 
  
Vraag 2 
In de Raadsvergadering van 6 november jl. heeft  de wethouder aangegeven dat de gemeente aan RWS heeft aangegeven dat 
men graag straatverlichting zou willen (laten) aanbrengen en dat ook was aangegeven waar dit dan het meest wenselijk zou 
zijn, maar dat er nog geen groen licht was vanuit RWS. 
is dit groene licht er inmiddels al? Zo nee, kan de wethouder dan aangeven waarom dit er nog niet is, wat de oorzaak van deze 
vertraging is en kan de wethouder aangeven of er vanuit RWS wellicht bezwaren zijn geuit om hieraan mee  te werken? 
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Antwoord: 
Na onderzoek in het kadaster, overleg met RWS en raadpleging van het overdrachtsdossier (verlegging A1) zijn de 
eigendomsgrenzen vastgesteld zodat duidelijk is geworden dat de onderliggende gronden onder de viaducten in eigendom 
zijn van de gemeente Gooise Meren. Dit onderzoek heeft enige tijd geduurd, maar was noodzakelijk. 
 
Na deze definitieve uitwijzing van de eigendomsgrenzen is het duidelijk geworden dat RWS geen zeggenschap heeft op het 
beheerareaal van de Gemeente Gooise Meren.  
In een overleg met RWS heeft RWS aangegeven dat zij geen toestemming geven om objecten (zoals straatlantaarns) aan het 
viaduct te bevestigen. Hun huidige DBFM contract met SAAOne (onderhoudscontract) staat dit niet toe. Daarmee is de 
situatie ontstaan dat het niet mogelijk is verlichting te plaatsen. 
 
Vraag 3 
Wanneer kan de raad van het college een raadsmededeling verwachten over de voortgang van het ook door de wethouder 
uitgesproken urgente belang om te komen tot een veiliger fietspad tussen Muiderberg en Naarden. 
 
Antwoord: 
In de afgelopen 3 jaren zijn er nabij het viaduct van de nieuwe A6 drie ongevallen gebeurd, waarvan twee met een 
bromfietser. Alle ongevallen vonden plaats bij daglicht. De weg kent een vrij liggend fietspad voor fietsers in twee richtingen 
met een tussenberm van ongeveer 1 meter breed. De weg is recht en kent geen scherpe bochten. Onder het nieuwe viaduct 
van de A6 is het overdag erg donker. Er is geen verlichting langs het fietspad. Dat is al minimaal 20 jaar zo. Vanuit 
verkeersveiligheid is er geen directe aanleiding om het fietspad meteen te verlichten, wel begrijpen wij de gevoelens van 
onveiligheid onder het donkere viaduct.  
Er is een gerede kans dat er verlichting komt vanwege de MRA hoofdfietsroute. Wij wachten op deze ontwikkeling waarbij er 
dan zeer waarschijnlijk verlichting zal worden aangebracht.  
Als de verlichting door de gemeente vooraf langs de MRA hoofdfietsroute wordt aangelegd, zijn de kosten voor de gemeente 
ongeveer € 300.000,-. 
Wij gaan u betrekken bij de aanleg van de MRA hoofdfietsroute. U wordt daarover te zijner tijd geïnformeerd. De realisatie 
van fietspaden zal het gebruikelijke besluitvormingsproces doorlopen.  
Met deze antwoorden hebben wij u volledig geïnformeerd en wij zien daarom af van een verdere raadsmededeling. 
 
 
 
 


