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Inleiding
Sinds 2012 wordt gewerkt aan de totstandkoming van het gebiedsprogramma Naarden buiten
de Vesting. Dit project ziet op het realiseren van een veilige binnendoorvaarverbinding tussen
de Vecht en het Gooimeer via een nieuw te graven waterweg vanaf de Naardertrekvaart nabij
Naarden. Het gebiedsprogramma bevat ook andere doelstellingen op het gebied van landschap,
natuur en recreatie. De gemeente Muiden heeft een plaats in de stuurgroep van het project en
levert ambtelijke inzet.
Ten behoeve van het project is sinds 2014 een convenant in voorbereiding. Het convenant
‘Naarden buiten de Vesting’ is een aanzet tot regionale samenwerking tussen de gemeente
Naarden, de Provincie Noord-Holland, Regio Gooi en Vechtstreek en het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Muiden. Partijen erkennen hiermee de
samenwerking ten behoeve van de versterking en de ontwikkeling van de groenblauwe structuur
op de overgang van de Vechtstreek en het Gooi. Uw raad heeft de wenselijkheid van deelname
aan het convenant vastgesteld bij besluit van 18 december 2014.
In de afgelopen periode bleek het ten behoeve van de besluitvorming bij de provincie en AGV
noodzakelijk om de kosten nader te specificeren en een verdeelsleutel overeen te komen voor
de toename in beheer- en onderhoudskosten. Er is vervolgens een meer gespecificeerde
raming opgesteld, waarin ook aanpassingen aan bestaande kunstwerken langs de
vaarverbinding, zoals de Keetpoortsluis en de Hackelaarsbrug, zijn meegenomen.
Uiteindelijk is gebleken dat het project binnen de geraamde kosten kon worden uitgevoerd. Voor
de gemeente Muiden zijn geen verplichte bijdragen opgenomen in het convenant.
Het project heeft positieve effecten op met name de recreatieve aantrekkingskracht van Muiden
omdat het aantrekkelijker wordt om Muiden via het water te bezoeken. De overige doelen uit het
project sluiten ook uitstekend aan bij het gemeentelijk beleid. Het college heeft dan ook
ingestemd met het ondertekenen van het convenant. Dit zal wethouder Timmerman namens de
gemeente doen op 13 november 2015.
Stand van zaken Verder met de Vesting Muiden.
Op 26 juni 2015 heeft uw gemeenteraad heeft Landschapsplan Schootsvelden Zuid vastgesteld.
Samen met het Ontwikkelplan (maart 2014), het Handboek Openbare Ruimte Vesting Muiden
en het Uitvoeringsprogramma Deel Oost (december 2014) is het project Verder met de Vesting
Muiden (hierna: VMDVM) hiermee een volledig gebiedsprogramma geworden.

Uw raad heeft op 18 december 2014 ook ingestemd met een strategie om de doelen uit
VMDVM te realiseren. Een van de doelen was om ons programma onderdeel uit te laten maken
van Naarden buiten de Vesting. Dit is gelukt. Aan het convenant Naarden buiten de Vesting is
een gebiedsprogramma gekoppeld. Hierin is nu ook het gebiedsprogramma Verder met de
Vesting Muiden opgenomen als aanvulling. Hier hangt nog geen financieel bindende bijdrage
van andere partijen aan vast maar legt wel vast dat de convenantspartners zich gezamenlijk
inspannen om ook dit project mogelijk te maken en gefinancierd te krijgen.
Het Landschapsplan Schootsvelden Zuid is beoordeeld door het Kwaliteitsteam Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Zij hebben ons een brief gestuurd met lovende woorden over dit plan (zie
bijlage).
Verder heeft het college in de afgelopen periode gewerkt aan het zoeken naar zo’n breed
mogelijk draagvlak.
Op 25 september 2015 heeft het college in de persoon van wethouder Timmerman en de
beleidsmedewerker ons gebiedsprogramma Verder met de Vesting Muiden toegelicht aan de
gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht (hierna: gebiedscommissie). Deze commissie, waarin
de stakeholders in het gebied, zoals overheden en organisaties als Natuurmonumenten en LTO,
op bestuurlijk niveau zijn vertegenwoordigd is het belangrijkste adviesorgaan van de provincie
op het gebied van Landschap, Natuur en Recreatie. De gebiedscommissie wordt vanaf
december 2015 een stuurgroep met een nog meer sturende rol. In deze hoedanigheid adviseert
de stuurgroep in beginsel bindend aan de provincie over de besteding van het budget voor de
Groene Uitweg (circa 90 miljoen aan rijksmiddelen die besteed moeten worden aan verbetering
van groene doelen). Om grote subsidies voor Verder met de Vesting Muiden binnen te halen, is
dit het belangrijkste gremium om te overtuigen.
Voor de periode 2015-2020 wordt op dit moment ook een programma voor de
gebiedscommissie voorbereid waarin de doelstellingen en projecten voor de komende jaren
worden vastgesteld. Onderdeel van dit programma zijn een paar 'showcase' projecten. Dit zijn
projecten die als voorbeeld dienen en waar de bijzondere aandacht en inspanning van de
gebiedscommissie en haar leden naar zal uitgaan. Op ambtelijk niveau was reeds bereikt dat
aan de gebiedscommissie is voorgesteld om Verder met de Vesting Muiden als showcase aan
te wijzen.
De presentatie voor de gebiedscommissie is goed verlopen en het plan is met enthousiasme
ontvangen en het voorstel om het programma als showcase aan te wijzen is positief beoordeeld.
De gebiedscommissie heeft haar ambtelijke ondersteuning gevraagd om te onderbouwen hoe
Verder met de Vesting Muiden past in de doelen van de Groene Uitweg. Het college zal hier
uiteraard zoveel mogelijk aan bijdragen, hetgeen relatief eenvoudig is daar ons
gebiedsprogramma uitstekend past bij de doelen van de Groene Uitweg. In de vergadering van
18 december 2015 zal de gebiedscommissie besluiten over het programma Gooi- en
Vechtstreek inclusief de showcase.
Het is verder van belang dat de gemeente Gooise Meren in haar begroting middelen reserveert
voor cofinanciering. Die bedraagt in het kader van de Groene Uitweg doorgaans slechts 30%.
Het college is er ook in geslaagd om een subsidie te ontvangen van de Provincie Noord-Holland
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het herstellen van de vestinggebouwen E, F
en G en de reconstructie van de inlaat en kolenpark bij het Noordpoldergemaal (gezamenlijk
benoemd als fase 1 van het project zoals beschreven in het raadsbesluit van 18 december
2014). De restauratie van de gebouwen is inmiddels begonnen en loopt volgens planning. De
verwachting is dat de gebouwen voor de fusie weer in gebruik genomen kunnen worden.

