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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. 
 
 

Naam en fractie: Roel Kamphuis, ChristenUnie 

Datum indiening: 22 april 2020 

Datum antwoord: 12 mei 2020 

Onderwerp:  Anarchie recreatieterrein Naarderbos (SPOED) 

 

Inleiding 
Het voormalige golfterrein Naarderbos is toegankelijk voor iedereen. Uiteraard is dit niet toegestaan, echter wordt er geen 
toezicht gehouden en beperkingen opgelegd. Dit heeft de afgelopen weken geresulteerd in sterke toename vandalisme, 
brandstichting, BBQ samenkomsten, etc. Ook vervuiling en overvolle afvalbakken, dat aantrekkingskracht heeft op ratten en 
ander ongedierte. Daarnaast wordt het voormalige golfterrein gebruikt door dagjes mensen (wandelaars) die met de auto 
komen en is de grote parkeerplaats regelmatig goed gevuld en staan er geparkeerde auto’s langs de doorgaande weg 
(IJsselmeerweg). Tevens wordt deze parkeerplaats ook gebruikt voor overnachting in campers en auto’s. 
 
Vraag 1 
Is de portefeuillehouder bewust van de ontstane situatie in en rond het recreatieterrein het Naarderbos? 
 
Vraag 2 
Kan de portefeuillehouder op basis van verstoring van de openbare orde maatregelen nemen? 
 
Vraag 3 
Is de portefeuillehouder geneigd deze maatregelen te nemen en om welke maatregelen gaat het dan? 
 
Antwoord vraag 1, 2 en 3 
Het is ons bekend dat er een aantal meldingen zijn gedaan over volle prullenbakken bij Naarderbos en dat er wordt 
gewandeld. Bij navraag bij de boa’s blijkt dat er geen barbecueënde mensen zijn gezien. Volle parkeerterreinen zijn tevens 
niet geconstateerd, maar er wordt wel veelvuldig in de berm geparkeerd. Het komt overigens incidenteel voor dat er ’s nachts 
campers op de parkeerplaats staan. 
 In de afgelopen weken zijn door onze boa’s vernielingen geconstateerd van een gebouwtje bij Golfbaan Naarderbos. De 
gemeente heeft contact opgenomen met de eigenaar (NBO) om hem hiervan op de hoogte te brengen.  
De openbare orde is in beginsel te handhaven. Meer in het bijzonder biedt de APV ook grondslag voor handhaving in 
bijzondere situaties. De boa’s houden reeds dagelijks toezicht op naleving van de APV. Bij overtreding van de APV treden de 
boa’s op. Zij geven dan een officiële waarschuwing of maken een proces verbaal op. Bij iedere boa-dienst worden de stranden 
en het Naarderbos gecontroleerd.  
  
Vraag 4 
Is de portefeuillehouder genegen om de (grote) parkeerplaats af te sluiten en een parkeerverbod uit te vaardigen op de 
IJsselmeerweg. 
 
Antwoord 
Het is niet nodig om een parkeerverbod in te stellen. Er is namelijk al een parkeerverbodszone van kracht op de 
IJsselmeerweg tussen de A6 en het NH-hotel. Voor het college maakt de grote parkeerplaats deel uit van het recreatiegebied 
Naarderbos en is een voor algemeen gebruik bestemde voorziening ten behoeve 
van het openbaar gebied.  
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Vraag 5 
Kan de portefeuillehouder opdracht geven tot het verwijderen van het afval of de huidige eigenaar hier toe vermanen? 
 
Antwoord 
De prullenbakken op de grote parkeerplaats, het strand en langs het fietspad in het Naarderbos worden geleegd door de 
Tomingroep. Dit gebeurt normaal gesproken één keer op zaterdag en normaal gesproken was dit voldoende. Door de drukte 
van bezoekers in dit gebied is het wel zo dat er overvolle prullenbakken zijn geweest en daardoor ook extra zwerfvuil. De 
Tomingroep heeft een nieuw plan van aanpak gemaakt, waardoor de prullenbakken 7 dagen in de week zullen worden 
geleegd. Dit moet genoeg zijn.  
Het college heeft een aanbod gedaan aan NBO om overleg te voeren over bovengenoemde (vervelende) situaties in het 
recreatiegebied Naarderbos.  NBO heeft dit voorstel afgewezen.  
 
 


