
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 
 
Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 
Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 
 

Naam en fractie: A. Mastenbroek, CDA 

Datum indiening: 21 november 2019 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Voortgang toegezegde Raadsmededeling Verlichting fietspad 
Naardervaart/Rijksweg 

 
Inleiding 
 
In de raadsvergadering van 18 september j.l. 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 j.l. 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.  
 
Het CDA stelt de volgende vragen aan het college: 
 
Vraag 1 
a) 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. 
b) 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? 
 
Vraag 2 
In de Raadsvergadering van 6 november j.l. 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. 
a) 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? 
 
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. 
 


