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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. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
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Onderwerp: Vlaggen vesting Naarden (en andere kernen) 

 

Inleiding 
Op 4 en 5 mei hangt er geen vlag vanuit het oude Stadhuis van Naarden. Ook vanuit de toren van de Grote Kerk 
wappert dit jaar geen driekleur en naar verluid speelt hetzelfde probleem in de kernen Muiden en Muiderberg. De 
verbazing, teleurstelling en zelfs woede hierom is groot onder inwoners. Zij vinden dat de vlag er gewoon hoort te 
hangen, net als in al die honderden jaren achter ons. En zeker bij dodenherdenking en 75 jaar bevrijding. Juist nu de 
herdenking en festiviteiten ingetogen zijn i.v.m. corona, is er behoefte aan dit aloude symbool van eenheid en 
verbondenheid. Inmiddels is er ook al een petitie gestart en ook bij onze fractie roept dit de nodige vragen op.  
 
Vraag 1 
Uit een eerste consultatie blijkt de reden dat er geen vlag op het Stadhuis hangt een arbo-technische achtergrond te 
hebben. Kan het college dit nader toelichten? Wanneer, naar aanleiding waarvan en door wie is deze conclusie 
getrokken? Kan het college het rapport van de arboinspectie met onze fractie delen? Wat is er vervolgens aan gedaan 
om dit op te lossen? Zijn hiervoor offertes opgevraagd?  
 
Antwoord 
Vorig jaar zijn de torens van Muiden en Muiderberg arbotechnisch afgekeurd voor de werkzaamheden 
(hijsinstallaties), die voor het vlaggen nodig zijn. De werkzaamheden konden niet verantwoord uitgevoerd worden.  
Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de Arbo-coördinator van Gooise Meren ook een inspectie uitgevoerd naar de 
vlaglocaties in Naarden, op het Stadhuis en in de toren van de Grote Kerk. Dit is gebeurd op 26 september 2019. Hier is 
een rapport van opgesteld en er is een raming gemaakt van de herstelkosten. Vervolgens is opdracht gegeven aan een 
externe partij om de oplossingen arbo-technisch te beoordelen en mogelijke alternatieven in kaart te brengen Het 
college verwacht na de zomervakantie de resultaten te ontvangen.  
 
Vraag 2 
Wat is de reden dat er ook op de toren van de Grote Kerk geen vlaggen hangen? Heeft dit te maken met de 
verbouwingswerkzaamheden, of is dit structureel? En speelt ditzelfde probleem ook in andere kernen (bijv. St. 
Nicolaaskerk Muiden)? Zo ja, wat is hiervan de achtergrond en kunnen wij ook hiervan de rapportages van de 
arboinspectie ontvangen?  
 
Antwoord 
Ook de toren van de Grote Kerk is afgekeurd voor de werkzaamheden die nodig zijn voor het vlaggen. Overigens kan 
er tijdens de verbouwing op deze locatie niet gevlagd worden. Dit probleem speelt ook in de kernen Muiden en 
Muiderberg. Voor Muiden geldt dat we ook nader arbotechnisch onderzoek uitvoeren en met de Stadsraad kijken naar 
herstelopties en eventuele alternatieven. Dit heeft stil gelegen in verband met de corona-maatregelen. In Muiderberg 
is in goed overleg met de Dorpsraad besloten een nieuwe vlaggenmast op de Brink te plaatsen. Na afronding van 
aanvullende onderzoeken in Naarden en Muiden komen de rapportages beschikbaar.  
 
Vraag 3 
Vindt het college het niet ongelukkig dat een woonkern zich hierdoor min of meer ‘vergeten’ voelt? Waarom is 
hierover niet duidelijker gecommuniceerd?  
 
Antwoord 
Het college betreurt ook dat het vlaggen niet mogelijk was. Om het ‘vergeten gevoel’ voor te zijn hebben we een mast 
geplaatst voor de Grote Kerk in Naarden. Dit is in goed overleg met de stadspromotor gegaan. Ook in de andere 
kernen is een alternatieve tijdelijke oplossing gevonden. 
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Vraag 4 
Ziet het college mogelijkheden om het op authentieke wijze hijsen van de driekleur – al dan niet gepaard gaande met 
bepaalde maatregelen – in ere te herstellen op zowel Stadhuis als Grote Kerk, en ook in de andere kernen als daar 
vergelijkbare problemen zijn? * Is het college bereid om hier zo nodig nader onderzoek naar te doen? Wil het college  
hierin meenemen dat er zich nu al vrijwilligers hebben gemeld om te helpen, waaronder de brandweer?  
 
*Anders zijnde dan het plaatsen van nieuwe vlaggenmasten, zoals die op het Kerkplein. 
 
Antwoord 
Er wordt op dit moment aanvullend onderzoek uitgevoerd en ook de financiële consequenties worden in beeld 
gebracht. Er dient rekening mee te worden gehouden dat het om monumenten gaat en dat de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Erfgoed bij het herstel betrokken zal worden. Ook zal een vergunningsprocedure voor de 
herstelwerkzaamheden ten behoeve van het vlaggen doorlopen moeten worden. In de nieuwe situatie wordt gekeken 
naar de veilige inzet van vrijwilligers bij het vlaggen buiten locaties van het vastgestelde vlagprotocol.  
 
 


