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Voorstel
Instemmen met het participatieplan en de kosten om tot een visie op de
passantenhaven te komen

Aan de raad,
1. Onderwerp
de kleine variant van de passantenhaven als uitgangspunt te nemen voor
het participatietraject.
2. Beslispunten
2.1 In te stemmen met het participatieplan om tot een visie op de
passantenhaven te komen en het daarin genoemde participatieniveau,
waarbij de kleine variant van de passantenhaven als basis dient.
3. Inleiding
In de schetsschuit van 2011 is het plan gerezen om ruimte te creëren tussen
het bedrijventerrein en de Vesting om de Vesting beter tot zijn recht te laten
komen. Het bedrijventerrein zit nu als het ware aan de Vesting vastgeplakt.
Door uitbreiding van de aanwezige havenkom en sloop van een bedrijfspand
wordt het bedrijventerrein als het ware ‘los gemaakt’ van de Vesting. In de
ontstane ruimte zijn recreatieve toeristische functies voorzien in de vorm van
een passantenhaven.
Er is aantal eerste schetsen uitgewerkt, inclusief tekening en raming. Wij
hebben onze voorkeur uitgesproken voor een kleine variant die beperkter van
opzet is dan de oorspronkelijke schets in de schetsschuit, maar beter aansluit
bij de oorspronkelijke cultuurhistorische opzet van de Vesting en die de
mogelijkheid biedt nieuwe functies een plek te geven. Deze functies kunnen een
relatie hebben met de verdere toeristisch/recreatieve ontwikkeling van het
gebied.
De passantenhaven is een onderdeel van het project Naarden buiten de Vesting.
In het kader van het projectmatig werken is de passantenhaven derhalve niet
als een zelfstandig project te zien en is er geen Project Initiatief Document
(PID) opgesteld. Om tot een definitief ontwerp en de invulling qua functies te
komen wordt uiteraard wel een participatietraject doorlopen.
Op uw verzoek is op 22 april 2015 in het kader van de ontwikkeling van de
passantenhaven en het ophanden zijnde participatietraject een themaraad
georganiseerd. Tijdens deze thema-avond heeft u uw ideeën en bevindingen
meegegeven, die in het participatietraject mee zullen worden genomen.
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De kleine variant zal als uitgangspunt dienen voor dit participatietraject, gedurende het traject
kunnen er andere inzichten ontstaan over de omvang van de passantenhaven.
Het participatietraject wordt beschreven in voorliggend participatieplan.
In het participatieplan staat op hoofdlijnen beschreven wat de kaders zijn voor de planvorming, wie
de actoren zijn, welke onderwerpen aan bod zullen komen tijdens het participatieproces en welk
resultaat het proces moet opleveren. Ook beschrijft het plan hoe de rollen en
verantwoordelijkheden zijn verdeeld en hoe de uitkomst van het proces zal worden behandeld door
het gemeentebestuur. Tot slot wordt aandacht besteed aan de organisatorische en financiële
aspecten van het proces.
Aan het eind van het participatietraject zal er een visie liggen welke kan worden vertaald in een
bestemmingsplan nodig om de ruimtelijke ontwikkeling uiteindelijk planologisch mogelijk te maken.

4. Beoogd effect
4.1 De kleine variant van de passantenhaven kan als uitgangspunt worden gezien voor het op te
starten participatieproces.
4.2 Het participatietraject en het bijbehorende participatieniveau is vastgelegd. Er kan een visie
worden gemaakt voor de invulling van de passantenhaven.

5. Argumenten
5.1 De kleine variant van de passantenhaven kan als uitgangspunt worden gezien voor het op te
starten participatieproces.
5.2 Het participatietraject en het bijbehorende participatieniveau is vastgelegd.

6. Houd rekening met
Niet van toepassing
7. Middelenparagraaf en risico’s
Benodigd krediet
Eenmalige/structurele uitgaaf
Vervangingsinvestering/nieuwe investering
Afschrijvingstermijn
Jaarlijkse lasten
: afschrijving
: rente
: overige exploitatiekosten
Eenmalige/structurele inkomsten

:
:
:
:
:
:
:
:

€ 30.000
eenmalige uitgaaf
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Eenmalige inkomsten € 30.000 onttrekking
aan de algemene reserve.
: 68102001 / 34330 (lasten)
69805000 / 60001 (baten)
: 2015
2016
2017
2018
0
0
0
0
: begrotingswijziging is noodzakelijk

Grootboeknummer (fcl)/Kostensoort (ecl)
Budgettaire gevolgen in meerjarenperspectief
Wel/geen begrotingswijziging noodzakelijk

8. Communicatie- en participatieparagraaf
Communicatiedoel

:

Doelgroep(en)

:

Communicatiemiddelen

:

Bewoners en stakeholders
informeren dat het
participatietraject start
inwoners
Naarden/stakeholder
NaarderNieuws, Internet,
reguliere post

9. Uitvoering/tijdpad en evaluatie
Volgens de planning in het participatieplan kan het eindproduct van het participatietraject in
maart 2016 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
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10. Functie raad
Van de raad wordt gevraagd in te stemmen met het participatieplan om tot een visie op de
passantenhaven te komen waarbij de kleine variant van de passantenhaven als basis dient.
11. Voorgesteld
2.1 In te stemmen met het participatieplan om tot een visie op de passantenhaven te komen en
het daarin genoemde participatieniveau, waarbij de kleine variant van de passantenhaven als basis
dient. En hiervoor een bedrag van € 30.000,-- beschikbaar te stellen te onttrekken uit de Algemene
Reserve.
Burgemeester en wethouders van Naarden,
de secretaris,

mw. H.Th.J. Molenbrugge
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De raad van de gemeente Naarden;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders , nummer RV 15.028, tot het instemmen
met de kleine variant van de passantenhaven als uitgangspunt voor het participatietraject, en in te
stemmen met het voorliggende participatieplan passantenhaven;
overwegende, dat de gemeenteraad zich met de inhoud van het bij dit raadsvoorstel behorende
participatieplan kan verenigen;
overwegende, dat de gemeenteraad zich met de inhoud van dit raadsvoorstel kan verenigen;

besluit:
In te stemmen met het participatieplan om tot een visie op de passantenhaven te komen en het
daarin genoemde participatieniveau, waarbij de kleine variant van de passantenhaven als basis
dient.
Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen ad € 30.000,-- te onttrekken uit de Algemene Reserve

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering
der gemeente Naarden, gehouden op woensdag 24 juni 2015.

de griffier,
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Begeleidingsformulier / routing 1
Raadsvoorstelnummer : RV15.028
Titel voorstel
: Instemmen met het participatieplan om tot een visie op de
passantenhaven te komen waarbij de kleine variant van de passantenhaven als basis dient.

Bijlagen bij het voorstel (meezenden)
Openbaar:

Participatieplan Passantenhaven

Geheim:
geen

Stukken ter inzage voor raadsleden (niet meezenden)
Raadskamer/Openbaar:
geen

Kastje raadskamer/geheim:
geen

Informatie aan belanghebbenden/derden
Vóór voorronde toezenden met begeleidend schrijven aan:
Ná voorronde toezenden met begeleidend schrijven aan:
Ná raadsvergadering toezenden met begeleidend schrijven aan:

Toezicht
Inzenden voor goedkeuring aan:
Op grond van:
Toezenden ter kennisname/mededeling aan:

Inwerkingtreding/bekendmaking

Bezwaar en beroep

1. Raadpleeg de checklist voor raadsvoorstellen en het vergaderjaarschema raad en college.
2. Als raadsvoorstellen na een behandeling moeten worden aangepast, wordt dit verzorgd door de
behandelend ambtenaar/afdeling en in de kop van het raadsvoorstel en in de kantlijn met een
´#´ aangegeven.
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