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Zaaknummer 

Portefeuillehouder 

Voorstel 

973865 

De heer J. Franx, wethouder 

Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting - voteren 

voorbereidingskredieten deelprojecten 

 

 

Aan de raad, 

 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de financiële stand van zaken van het Gebiedsprogramma Naarden 

buiten de Vesting. 

2. Een voorbereidingskrediet te voteren voor de volgende projecten: 

• Overdracht Schootsvelden à € 50.000. 

•  Optimalisatie Trekvaart à € 50.000. 

• Verbinding Naarden Vesting – Stadszicht à € 50.000  

• Passantenhaven à € 100.000  

 

2. Inleiding 

Op 5 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Naarden het convenant Naarden buiten de Vesting 

vastgesteld. Op 13 november 2015 heeft de ondertekening van het convenant plaatsgevonden. De 

projecten binnen het convenant zijn de volgende: 

 

1. NNN Gooimeertak (trekker Provincie Noord - Holland) 

2. Agrarische structuurverbetering (trekker Provincie Noord-Holland) 

3. Beheer schootsvelden (trekker Gooise Meren) 

4. Optimalisatie trekvaart (trekker Gooise Meren) 

5. Nieuwe vaarverbinding (trekker Provincie Noord-Holland) 

6. Wandelpad vesting Naarden - Stadszigt (trekker Gooise Meren) 

7. Passantenhaven (trekker Gooise Meren) 

 

Overige aangesloten partijen zijn: regio Gooi- en Vechtstreek, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

en Rijkswaterstaat.  

 

3. Beoogd effect 

Inzicht geven in de financiële stand van zaken vanhet gebiedsprogramma Naarden buiten de 

Vesting en het voteren van voorbereidingskredieten voor de deelprojecten waar Gooise Meren de 

trekker van is. 

 

4. Argumenten en onderbouwing 

4.1 Kennisnemen van de financiële stand van zaken van het gebiedsprogramma Naarden buiten de 

Vesting 

4.1.1 Financiën gebiedsprogramma 

Bij de vaststelling van het convenant is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële 

haalbaarheid van het gebiedsprogramma. Binnen het programma is 24,3 miljoen euro geraamd, 

verdeeld over de 7 deelprojecten. Alle partners dragen bij aan het totale programma. Een overzicht 

van de verdeling van de kosten per deelproject vindt u in bijlage 1.  
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4.1.2. Financiële bijdrage Gooise Meren 

Volgens het convenant draagt  Gooise Meren zelf € 3.249.887 bij aan het programma. De herkomst 

van deze bijdrage is als volgt te herleiden: 

 

• Het tegen marktwaarde overdragen van de grondeigendommen in de open schootsvelden aan 

het Goois Natuur Reservaat à 928.987 euro 

• De grondeigendommen in de BOBM polder ten behoeve van de vaarverbinding beschikbaar te 

stellen à 260.000 euro 

• Het inbrengen van de projectbijdrage van bijna 2 miljoen euro van Rijkswaterstaat in verband 

met werkzaamheden ten behoeve van het Tracébesluit SAA.  

 

Op 22 mei 2013 is de gemeenteraad van Naarden akkoord gegaan met een maximale bijdrage van 

1,6 miljoen euro (waarin opgenomen de opbrengst van de schootsvelden). Dit  raadsbesluit vindt u 

in bijlage 2.  

 

4.2 Het voteren van de voorbereidingskredieten voor de deelprojecten 

Voor de deelprojecten zijn nog geen voorbereidingskredieten aangevraagd. Omdat er al kosten 

worden gemaakt voor de voorbereiding van deze deelprojecten vragen wij u 

voorbereidingskredieten te voteren. Het betreft de volgende voorbereidingskredieten: 

• Overdracht Schootsvelden: voorbereidende werkzaamheden zijn o.a. het opstellen van 

taxatierapporten, transportkosten notaris, uitvoering sanering plakgronden. 

• Optimalisatie trekvaart: voorbereidende werkzaamheden zijn o.a. het in kaart brengen van de 

huidige situatie van de gehele Naarder trekvaart.  

• Verbinding Naarden-Vesting – Stadzigt: voorbereidende werkzaamheden zijn o.a. het 

opstellen van een ontwerp, bestek en begroting van de oversteek van de Rijksweg en de 

toetredende wegen. 

• Passantenhaven: voorbereidende werkzaamheden zijn o.a. onderzoek naar de 

verkeersafwikkeling bij toename van de recreatieve vaarverbinding en de exploitatie van de 

passantenhaven.  

 

5. Houd rekening met en onderbouwing 

Het bestuurlijk overleg Naarden buiten de Vesting heeft begin 2018 ingestemd met de 

Samenwerkingsovereenkomst Naarden buiten de Vesting (SOK). In deze SOK is bepaald dat de 

trekkers van de projecten uit Naarden buiten de Vesting zelf de benodigde middelen gaan beheren. 

Binnen het totale programma Naarden buiten de Vesting kan financieel geschoven worden tussen 

de deelprojecten. Op dit moment is er nog geen inzicht in de financiële stand van zaken binnen het 

gehele gebiedsprogramma. Wanneer dit bekend is, wordt u geïnformeerd via een 

raadsmededeling.  

 

6. Duurzaamheid 

Bij de realisatie van de deelprojecten wordt aangesloten op verschillende duurzaamheidsaspecten 

zoals duurzame materialen, biodiversiteit e.d.  

 

7. Financiële onderbouwing 

De voorbereidingskredieten worden gedekt uit de bijdrage van Rijkswaterstaat van circa 2 miljoen 

euro en de aan dit programma toegekende subsidies door de provincie Noord-Holland. De 
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gevraagde voorbereidingskredieten worden toegekend aan de deelprojecten. Deze hebben allen 

een eigen kostenplaatsnummer.  

 

De raad wordt in de komende periode (tot 2022) gevraagd de benodigde kredieten per project te 

voteren. Deze worden in separate raadsbesluiten voorgelegd.   

 

8. Communicatie en participatie 

Het gebiedsprogramma en de deelprojecten staan gepubliceerd op de website van de gemeente 

bestuur.gooisemeren.nl. Daarnaast wordt u twee keer per jaar op de hoogte gehouden van de 

stand van zaken van het gehele gebiedsprogramma en de deelprojecten door middel van het 

projectenboek dat als bijlage is toegevoegd is bij het voortgangsverslag.  

 

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie 

De voorbereidende werkzaamheden worden momenteel uitgezet.   

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 

 

Bijlage(n) 

1. Overzicht financiën per deelproject 

2. Raadsbesluit van 22 mei 2013 (gemeenteraad Naarden) 

3. Genomen stappen en besluitvorming tot nu toe 
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De Raad Gooise Meren 
 

 

Gelezen het voorstel ‘Gebiedsprogramma Naarden buiten de vesting - voteren 

voorbereidingskredieten deelprojecten’ met zaaknummer 973865 van het college van burgemeester en 

wethouders, 

 

 

Besluit 
 

1. Kennis te nemen van de financiële stand van zaken van het Gebiedsprogramma Naarden 

buiten de Vesting. 

2. Een voorbereidingskrediet te voteren voor de volgende projecten: 

• Overdracht Schootsvelden à € 50.000. 

•  Optimalisatie Trekvaart à € 50.000. 

• Verbinding Naarden Vesting – Stadszicht à € 50.000  

• Passantenhaven à € 100.000  

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, 

gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie) 

 

 
De griffier 
 
 
 
Mevrouw drs. M.G. Knibbe 

De voorzitter 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde 

 


