
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:  Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform  

Datum indiening:  19 augustus 2021   

Datum antwoord:  30 november 2021 en 26 april 2022 in tweede termijn  

Onderwerp:  Hekken, borden en zwemverbod Naarden Vesting  

 

Op 30 november 2021 zijn de schriftelijke vragen van 19 augustus 2021 jl beantwoord. De heer Kruyt heeft per mail de 

griffie verzocht de beantwoording terug te sturen. Hij geeft daarbij aan dat zijn vragen niet volledig zijn beantwoord en dat 

de termijn van beantwoording lang op zich heeft laten wachten. De volgende vragen zijn volgens hem niet beantwoord:  

1. Hoe lang zullen de borden en hekken op de vestingwallen blijven staan?  

2. Zijn hier kosten aan verbonden voor de gemeente, of worden die volledig gedragen door SMB?  

3. Zijn er afspraken gemaakt over de termijn dat het onderzoek/baggeren van het zwemwater wordt afgerond door SMB? 

 

Reactie 2e termijn 

Het klopt dat beantwoording lang op zich heeft laten wachten. De beantwoording was in overleg met vele partijen nodig, 

waardoor de beantwoording langer heeft geduurd. 

Dat een vraag soms niet naar verwachting is beantwoord kan door de steller soms als vervelend worden ervaren, maar is 

niet altijd aan te ontkomen. Met name als een vraag  meerdere subvragen bevat kan dat in een totaal antwoord niet altijd 

volledig meegenomen zijn. Echter is de intentie dat de beantwoording nog steeds zo volledig als mogelijk gebeurt. 

 
 

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 mogen worden. Dit heeft schade opgeleverd in het gebied, met 

name voor wat betreft de aardwerken. 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. De 

borden zullen zolang blijven staan als SMB het nodig acht in het kader van het herstel van de zwaar beschadigde 

aardwerken. De kosten worden volledig door het SMB gedragen.  

 

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  

Nee, het college is het niet eens met de GDP fractie in deze. SMB is geen voorstander van het zwemmen in de grachten, 

ook niet na het baggeren. De gracht is geen openbaar of officieel aangewezen zwemwater. Het is ook niet als zodanig 

ingericht. Dieptes kunnen afwijken en op sommige stukken is het water in de vestinggrachten slechts een halve meter 

diep. Bovendien kunnen er scherpe voorwerpen (glas) of volledige objecten (fietsen, stalen roeiboten) op de bodem 

liggen die nu niet zichtbaar zijn. Dit levert gevaarlijke situaties op waar SMB als eigenaar van deze wateren voor 

aansprakelijk gehouden zou kunnen worden. Die aansprakelijkheid wenst zij niet op zich te nemen. Het gemeentebestuur 

heeft dit standpunt te respecteren. SMB noch gemeente houdt toezicht op de waterkwaliteit, SMB en gemeente zijn ook 

niet verplicht om dit te doen, aangezien het geen officieel zwemwater betreft. 
 
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 en het college steunt dit standpunt.  

 

Er zijn geen afspraken gemaakt over de termijn dat het fysieke onderzoek en eventuele baggeren van de Vestinggrachten 

wordt afgerond. De gemeente heeft SMB in eerdere overleggen laten weten dat de gemeente eraan hecht dat het fysieke 

onderzoek op korte termijn wordt uitgevoerd. Maar het is aan SMB om de planning te bepalen. De gemeente heeft SMB 

geattendeerd op de mogelijkheid aanspraak te maken op het zogeheten “bommenregeling” (1)  en ook toelichting 

gegeven hoe zij hier aanspraak op kunnen maken om de kosten voor het fysieke onderzoek te minimaliseren, waardoor 

fysiek onderzoek mogelijk op kortere termijn uitgevoerd kan worden. Het is aan SMB of en op welke termijn ze een 

officieel verzoek tot aanspraak op voornoemd fonds gaan doen en wanneer de uitvoering van het fysieke onderzoek 

daadwerkelijk gaat plaatsvinden.  
 

--------------------------------------------------------------- 
(1) Om gemeenten in Nederland tegemoet te komen in de kosten van opsporingsonderzoek is een suppletie-uitkering vastgesteld 

door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de zogeheten bommenregeling. Gemeenten kunnen via het 

indienen van een raadsbesluit in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van 

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor geldt  een maximale vergoeding van 68%. 

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de desbetreffende gemeente een raadsbesluit in waarin de gemaakte kosten 

voor het opsporen en ruimen van explosieven zijn opgenomen. Er hoeft geen verdere onderbouwing overlegd te worden. Btw komt 

niet voor compensatie in aanmerking. In de opgave van de gemaakte kosten dient daarom duidelijk te worden opgenomen dat de 

bedragen exclusief btw zijn. Raadbesluiten ontvangen vóór de jaarlijkse peildatum van 1 april worden in het jaar van ontvangst 

toegekend.  

Alhoewel de bommenregeling voor gemeenten is opgezet, kunnen derden ook voor een vergoeding van de kosten voor opsporing 

van explosieven in aanmerking komen. 


