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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).  
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Onderwerp:  Hekken, borden en zwemverbod Naarden Vesting  

  

Inleiding  

Sinds kort heeft Monumentenbezit, eigenaar van de Vestingwerken, aan de oostkant diverse hekken en borden geplaatst. 

Naar eigen zeggen om de natuur een kans te geven zich te herstellen, nadat er tijdens de lockdowns veel jeugd op de wallen 

is geweest. De hekken en borden zijn op een dermate wijze geplaatst, dat de indruk wordt gewekt dat deze voorlopig blijven 

staan. Alhoewel wij begrijpen dat de natuur zich moet herstellen, is het ook belangrijk om de vestingwerken voldoende 

toegankelijk te houden/niet te ontsieren voor mensen die dit werelderfgoed graag willen zien en beleven.   

  

Daarnaast hebben wij begrepen dat het zwemverbod in de wateren rondom de vesting voorlopig van kracht blijft. Het verbod 

werd inmiddels alweer jaren geleden ingesteld i.v.m. de mogelijkheid dat er nog explosieven en ander wapentuig op de 

bodem zou kunnen liggen. Dat zou een gevaar zijn voor mensen in het water. Het initiatief om hierin meer duidelijkheid te 

verkrijgen cq. de eventuele projectielen op te ruimen, ligt bij Monumentenbezit.   

  

Wij hebben hierover de volgende vragen:   

  

Vraag 1  

Is de plaatsing van borden en hekken in overleg met de gemeente gegaan en hoe lang zullen deze naar verwachting blijven 

staan? Zijn hier ook kosten aan verbonden voor de gemeente, of worden die volledig gedragen door Monumentenbezit?   

  

Antwoord  

Ja, de plaatsing van de borden en hekken is in overleg met de gemeente gegaan. De vestingwerken in Naarden zijn geen 

eigendom van de gemeente, maar van de Stichting Monumentenbezit (SMB). De laatste periode kent het gebied een hogere 

betredingsgraad dan er normaal verwacht zou worden. Dit heeft schade opgeleverd in het gebied. De eigenaar heeft besloten 

om een deel van de vestingwerken af te sluiten, om te zien of de natuur zich herstelt als het wat rust krijgt. Deze maatregel 

wordt vaker in Nederland gehanteerd om een vesting in stand te houden.  

Wandelaars gaven vervolgens aan dat het pad te smal is, waarna de SMB advies heeft gevraagd of het tijdelijk instellen van 

eenrichtingsverkeer - ook met inachtneming van de coronamaatregelen en het kunnen waarborgen van de anderhalve meter 

- plausibel is. Zodoende zijn deze borden hier gekomen. De gemeente heeft hier vlot in gehandeld. 

 

Vraag 2  

Van oudsher zwemt de Naardense jeugd graag bij mooi weer rond de vesting. Is het college het met onze fractie eens dat het 

wenselijk is dat deze wateren weer toegankelijk worden om bij mooi weer in te zwemmen (op eigen risico) en dat de 

ontsierende verbodsborden bij bruggen e.d. verdwijnen?   

  

Zo ja, op welke wijze spant de gemeente zich ervoor in om Monumentenbezit er toe te bewegen om hier meer vaart mee te 

maken? Zijn hierover afspraken gemaakt? En ziet de gemeente mogelijkheid om Monumentenbezit hierbij zo nodig te 

helpen, zodat het verbod bijv. per komend voorjaar kan komen te vervallen?   

 



Antwoord  

SMB is geen voorstander van het zwemmen in de grachten, ook niet na het baggeren. De gracht is geen openbaar 

zwemwater. Het is ook niet als zodanig ingericht. Dieptes kunnen afwijken en op sommige stukken is het slechts een halve 

meter diep. Bovendien kunnen er scherpe voorwerpen of volledige objecten op de bodem liggen die nu niet zichtbaar zijn. 

Ook houden zij geen toezicht de waterkwaliteit en kunnen zij niet garanderen of dat er geen risico’s voor de gezondheid 

ontstaan.   
Wanneer SMB de uitkomsten van het fysieke onderzoek met de gemeente heeft gedeeld en wanneer hieruit blijkt dat er geen 

gevaar op explosieven (meer) is, dan zal de burgemeester het zwemverbod op grond van artikel 172 lid 3 Gemeentewet 

kunnen intrekken. Dat betekent niet automatisch dat de vestinggrachten dan kunnen worden gezien als openbaar 

zwemwater. SMB is geen voorstander van het zwemmen in de grachten, ook niet na het baggeren. De burgemeester steunt 

dit standpunt.  

 


