Raadsvoorstel
Zaaknummer 532654
Portefeuillehouder mevrouw
M.Sanderse
Voorstel Voteren van een
voorbereidingskrediet voor het
deelproject Vestingwallen Oost
(Programma Verder met de Vesting
Muiden

Aan de raad,
1. Beslispunten
De raad besluit een voorbereidingskrediet van €300.000 te voteren voor de voorbereiding van het
herstel van de Vestingwallen Oost in Muiden
2. Inleiding
De gemeenteraad van Muiden heeft in maart 2014 het “Ontwikkelplan Verder met de Vesting
Muiden” vastgesteld. In oktober 2014 heeft de raad van Muiden het “Uitvoeringsprogramma
Verder met de Vesting Muiden deel oost” vastgesteld en ook het “Handboek openbare ruimte
Vesting Muiden”.
In 2015 is begonnen met de uitvoering van het herstel van de fortificaties E, F en G in Muiden. Deze
zijn inmiddels gereed en van de provincie is hier deels subsidie voor ontvangen.
Op dit moment beginnen de voorbereidingen voor het herstel van de Oostelijke Vestingwallen in
Muiden. De kaders hiervoor zijn door de gemeenteraad van Muiden in 2014 vastgesteld.
Het project Oostelijke Vestingwallen betreft het herstel van de Bastions VI en IX en de
tussenliggende vestingwal. De ambitie is om te herstellen naar het niveau van de Stelling van
Amsterdam.
Bij de provincie Noord Holland is subsidie aangevraagd en toegezegd voor een bijdrage van
maximaal €330.000. Voorwaarde van de provincie is o.m. dat het herstel van beide Bastions is
afgerond vóór 31 december 2018.
3.

Beoogd effect
Herstel van Bastion VI en IX en de daartussen gelegen Vestingwal

4. Argumenten en onderbouwing
In Muiden is reeds besloten tot uitvoering van het herstel van de bastions en vestingwallen oost en
zijn er kaders voor vastgesteld en geld gereserveerd.
De provincie heeft subsidie toegezegd voor de bastions onder de voorwaarde dat het werk in 2018
wordt uitgevoerd.
5. Houd rekening met en onderbouwing
n.v.t.
6. Duurzaamheid
Herstel van de vestingwallen voorziet tevens in herstel van –nog nader te bepalen- beplanting op
en aan de vestingwallen.

Brinklaan 35 | Postbus 6000, 1400 HA Bussum | 035 207 0000 | gooisemeren.nl

Pagina 2 van 3

7. Financiële onderbouwing
De volgende activiteiten zijn aan de orde:
- Het maken van een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp voor het herstel van de
bastions en vestingwallen oost
- Participatie van betrokkenen in het VO-DO-traject
- Bestek maken aan aanbesteden van het werk.
Voor de realisatie zal t.z.t. een uitvoeringskrediet worden gevraagd aan de raad.
Het Programma Verder met de Vesting Muiden is opgenomen in het Projectenboek dat tweemaal
per jaar aan de gemeenteraad van Gooise Meren worden aangeboden. Recent is de actuele stand
van zaken gerapporteerd bij het Voortgangs Verslag 2 van de begrotingscyclus 2017.
De voorbereidingskosten zijn geraamd op €300.000. In de begroting 2017 van Gooise Meren is in
2017 al rekening gehouden met €300.000 aan kosten voor dit project.
Zodra de volgende fase in gaat (die van de realisatie) zal er een voorstel aan de raad worden
gedaan t.a.v. de investering in de bouwkosten. Overigens is in de begroting 2017 – 2020 rekening
gehouden met een totale investering van €1.982.000 voor Verder met de Vesting Muiden. Het
voorbereidingskrediet maakt deel uit van het totale investeringsbedrag.

8. Communicatie en participatie

Het krediet wordt o.a. aangewend t.b.v. een communicatie- en participatieplan
De Stadsraad Muiden zal worden geïnformeerd over het onderhavige kredietvoorstel.

9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Het is de bedoeling nog dit najaar te starten met het participatietraject over het Voorlopig
Ontwerp. Realisatie van het herstelwerk is voorzien in 2018.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
een krediet van €300.000 te voteren voor de voorbereiding van het herstel van de Vestingwallen Oost in
Muiden.

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
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