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1. Kennisnemen van 

het besluit van het college over de herstart van de projecten Optimalisatie Naardertrekvaart en 

Havenkom Naarden binnen het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting. 

 

2. Inleiding 

Op 24 september 2019 heeft het college ingestemd met het scenario “Afschalen”. Dit scenario 

betreft het schrappen van de vaarverbinding en het beter benutten van de mogelijkheden voor 

waterrecreatie op de Naardertrekvaart. Op 24 maart 2020 is ingestemd met de nieuwe 

Samenwerkingsovereenkomst. 

 

3. Kernboodschap 

Binnen het gebiedsprogramma Naarden buiten de Vesting zijn nog twee projecten die gerealiseerd 

moeten worden, te weten Optimalisatie Naardertrekvaart en de Havenkom Naarden. Met het 

besluit van het college kan een herstart van deze projecten plaatsvinden.  

 

Optimalisatie Naardertrekvaart 

Dit project heeft als resultaat het realiseren van een aanlegvoorziening in de Naardertrekvaart voor 

particuliere bootjes. Er is recent een inventarisatie gedaan naar het werkelijke aantal bootjes. Dit 

aantal is fors hoger (ongeveer 3 x zoveel) als waar destijds rekening mee is gehouden. In de 

doorstart wordt onderzocht of de beoogde aanlegvoorziening moet worden gerealiseerd, hoe lang 

deze voorziening moet zijn en wat de bijbehorende kosten zijn. Het nieuwe ontwerp wordt 

voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. 

 

Dit project wordt bij de uitvoering onderdeel van het project ‘Herinrichting Vaartweg - Keverdijk’. 

Dit project betreft de herinrichting van de Vaartweg in de wijk Keverdijk. Voordelen zijn een 

integrale aanpak, efficiencywinst, profiteren van het aanbestedingsvoordeel, werk met werk 

maken minder hinder voor de omgeving. 

 

Havenkom Naarden 

Het extra water in de havenkom bij Naarden wordt aangelegd om het zicht op de vesting Naarden 

te verbeteren. Dit draagt bij aan het versterken van de cultuurhistorische waarde. 

De eerste stap in dit proces wordt het vaststellen van de visie en de daarbij horende voorlopig 

ontwerptekening voor dit project. In dit traject wordt ook naar het gebruik van de nieuwe 

havenkom gekeken. Onderzocht wordt of de havenkom Naarden ingericht kan worden als 

uitvalsbasis voor elektrische bootjes die de vesting Naarden kunnen bezoeken. Dit bedrijfsmatige 

gebruik past goed als schakel tussen bedrijventerrein Gooimeer Zuid en de Vesting. Eén en ander 

wordt verwoord in de nieuw op te stellen visie. Deze visie en het bijbehorende voorlopig ontwerp 

wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 
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4. Consequenties 

Optimalisatie Naardertrekvaart 

Om de beoogde aanlegvoorziening in de toekomst goed te kunnen reguleren, wordt onderzocht of 

deze locatie opgenomen kan worden in de nieuw op te stellen ligplaatsenverordening. De 

inkomsten voor de ligplaatsen kunnen gebruikt worden voor beheer en onderhoud van de 

aanlegvoorziening. 

 

Havenkom Naarden 

Het water in de Vesting Naarden is in eigendom en beheer van Stichting Monumentenbezit. Het is 

de bedoeling dat ook het nieuwe water en (een deel van) de openbare ruimte aan hen wordt 

overgedragen. Monumentenbezit heeft aangegeven dat zij het extra water alleen wil overnemen 

wanneer er ook een functie word toegekend aan dit gebied. 

 

5. Communicatie en participatie 

Bij beide projecten wordt door middel van een Omgevingsanalyse onderzocht welke participanten 

betrokken worden en op welke wijze. Er wordt ook onderzocht welke partijen in het verleden 

betrokken zijn geweest. Deze partijen worden betrokken bij het tot stand komen van de visie op de 

havenkom Naarden met het bijbehorende voorlopig ontwerp en het ontwerp voor de 

aanlegvoorziening in de Naardertrekvaart. 

 

6. Vervolg 

Naar verwachting wordt de verdere voorbereiding van de twee deelprojecten in het laatste 

kwartaal van 2020 gestart. De aanvraag van hete voteren van de uitvoeringskredieten voor beide 

projecten wordt aan u voorgelegd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


