
 

 

Politieke Avond Gemeente Gooise Meren – Het Gesprek 
Onderwerp Visie passantenhaven Naarden 

Datum 21 februari 2018 om 20.00 uur 
Aanwezig namens  
raadsfractie 

Duyts (VVD) 
Hendriks (D66) 
De Hollander (CDA) 
Bekkema (PvdA) 
Vos (GL) 
Smeets(HvBNM) 
Van der Schaaf (50PLUS) 
Phillipse (Gewoon GooiseMeren) 
Kruijt (GDP) 

Meesprekers Landsaat, FIN 
Niehe, Roeivereniging Naardertrekvaart 
Smeets, Stichting Historische Haven Naarden 
Van Apeldoorn 
Weerdenburg 

Aanwezig namens 
college 

Sanderse 

Ambtelijke 
ondersteuning  

De Boer 

Voorzitter Sweijen 

Griffie De Vries 

  

Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van zaken 
kort toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het voorstel. 
De volgende onderwerpen worden besproken.  
Te hoge investering voor een passantenhaven. Investeren in de Vesting 
zelf. Verlies van arbeidsplaatsen. Verlies van parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens. Overlast van de exploitatie van een passantenhaven. 
Uitbreiden vaarnetwerk (voor motorboten) en beperkingen/achteruitgang 
voor roeivereniging in het gebruik van de Naardertrekvaart. 
70% Van de beschikbare vaartijd van de Naardertrekvaart is voor 
motorboten. Mogelijke alternatieve scenario’s onderzoeken. St. Historische 
Haven Naarden staat positief tegenover de aanleg van de passantenhaven. 
Realisatie binnen het seizoensgerichte scenario. Sloop extra gebouw op het 
industrieterrein voor zichtlijnen. Herkenbaarheid van de plaats van de 
voormalige Amsterdamse Poort is eveneens gewenst. Verbeteren 
vaarwegen rond de Vesting. Gevolgde participatieproces onvoldoende 
geweest. Knelpunt Hakkelaarsbrug.  Bereikbaarheid voor openbaar vervoer 
bij meer brugopeningen. Roeivereniging is niet tegen passantenhaven, 
maar ijvert voor behoud van voldoende roei mogelijkheden, daarvoor is 
aanpassing van het plan nodig. Aantrekkelijkheid van het plan voor 
toeristen. Benodigde extra ruimte voor de roeivereniging (schuiven van 
uren). Verbeteren betrokkenheid bewoners Hakkelaarsbrug. Hernieuwd 
overleg met de provincie. Gefaseerde opening van sluizen. Oplossen van 
de parkeerproblemen op industrieterrein. Gevolgen voorbereidingsbesluit. 
Openingen Hakkelaarsbrug. Verloop van het participatieproces als 
cocreatie. Alternatief van afmeren in de Vesting. Investeringsgelden voor de 
passantenhaven zijn geen gemeentelijke gelden. 

Toezeggingen college - 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

Behalve VVD, adviseren alle andere aanwezigen na één uur een 2
e
 

gesprek op een ander tijdstip in te plannen. 
 



 

 


