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1. 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. Het college heeft
haar 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 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 gebouwen kunnen een
front krijgen aan zowel de vestingzijde als aan de Amsterdamsestraatweg (Zie
afbeelding)

Om tot een definitief ontwerp en de invulling qua functies te komen wordt een
participatietraject doorlopen. 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.

2. KADERS PLANVORMING
Als eerste is dit participatieplan opgesteld. De volgende stap is het opstellen van een
visie voor de passantenhaven en de directe omgeving. Met het vaststellen van het
participatieplan wordt het participatieniveau voor het opstellen van de visie vastgesteld.
De kaders voor de planvorming volgen uit de structuurvisie, Naarden buiten de vesting
(de schetsschuit en het gebiedsprogramma) en de vestingvisie.

De visie zal uiteindelijk worden vertaald in een ruimtelijk instrument (bestemmingsplan),
waarbij de reguliere inspraakmomenten van toepassing zijn.

3. BELANGHEBBENDEN EN BETROKKENEN
Als stakeholders of participanten worden in ieder geval aangemerkt:
• FIN – bedrijvenvereniging Naarden-Bussum;
• Watersportverbond;
• Vereniging Vestingstad Naarden;
• Ondernemersvereniging Naarden Vesting;
• Waterschap AGV;
• Diverse particuliere inbrengers van ideeën;
• Omwonenden

Bovenstaande stakeholders zullen in een werkgroep worden verenigd.
Als de voortgang van het project daarom vraagt zal worden bekeken of meer
personen/instellingen belanghebbend zijn. De bijstelling van de belanghebbenden is ook
een logisch gevolg van het participatieproces dat geen statisch proces is maar juist een
dynamisch proces, dat gedurende de looptijd van een project verder evolueert.
Bovenstaande lijst van belanghebbenden en betrokkenen is gebaseerd op de directe
omgeving van het plangebied en de huidige en toekomstige gebruikers.
Van alle belanghebbenden en betrokkenen wordt verwacht dat men een constructieve
grondhouding aanneemt. Het spreekt voor zich dat de diverse vertegenwoordigende
verenigingen de achterban op gezette tijden zal moeten kunnen raadplegen.

4. ONDERWERPEN DIE AAN BOD KOMEN TIJDENS het PARTICIPATIEPROCES
Bij het participatieproces voor de visie Amersfoortsestraatweg zijn goede ervaringen
opgedaan met het inventariseren aan de hand van de begrippen gebruikswaarde,
belevingswaarde, toekomstwaarde en cultuurhistorische waarde. Ondanks dat de visie
voor de passantenhaven een ander abstractieniveau zal hebben dan de visie
Amersfoortsestraatweg kunnen we van die opgedane ervaring gebruikmaken, en
gebruiken binnen dit proces
Gebruikswaarde omschrijft de waarde die het plangebied heeft ten aanzien van het
huidige gebruik van de fysieke ruimte. Belevingswaarde omschrijft de huidige waarde
van het plangebied in de zin van de fysieke en sociale beleving ervan. Toekomstwaarde
beschrijft de waarde die het plangebied in de toekomst zou moeten hebben, mede op
basis van de bestaande kwaliteiten aangegeven onder de huidige gebruiks- en
belevingswaarde. De cultuurhistorische waarde spreekt gezien de directe ligging aan het
Rijksmonument Naarden vesting voor zich.

5. BEOOGD RESULTAAT
Het resultaat van dit participatietraject is een document met verbeelding waarin de visie
staat beschreven voor het plangebied. De onderdelen die in ieder geval in de visie aan
bod komen staan in onderstaande afbeelding weergegeven:

De visie vormt daarmee input voor een bestemmingsplan.

6. BEHANDELING RESULTAAT PARTICIPATIEPROCES DOOR GEMEENTEBESTUUR
In dit participatieplan uitgegaan van het participatieniveau ‘Adviseren’. Dit betekent
conform de Kadernota Burgerparticipatie dat de gemeente op afgebakende thema’s
advies vraagt aan de samenleving. De raad weegt de adviezen en
maakt de afwegingskaders daarvoor vooraf inzichtelijk. De visie voor de
passantenhaven wordt vastgesteld door de raad zodat hiermee de kaders waaraan het
bestemmingsplan moeten voldoen zijn vastgelegd.
Het uitgangspunt is dat, wanneer de gestelde afwegingskaders tijdens het
participatieproces in acht worden genomen, de raad het advies dat voortkomt uit het
participatieproces zal opvolgen, tenzij er zwaarwegende motieven zijn om daarvan af te
wijken. Door de kaders goed in het proces te verankeren zal er voor alle deelnemers in
de volgende fases naar de visie en uiteindelijk het bestemmingsplan een veilig proces
ontstaan.
7. ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN ACTOREN
In het proces hebben actoren verschillende rollen en verantwoordelijkheden die hieronder
worden beschreven.
De betrokken ambtenaren
De gemeente (ambtelijk) begeleidt/stuurt het proces. Van betrokken ambtenaren mag
verwacht worden dat zij alle participanten inzicht geven in alle noodzakelijke informatie
die zij nodig hebben om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het proces. De
gemeente neemt een open houding aan, is helder over de kaders en is punctueel in
afspraken en terugkoppeling. Wanneer van gesprekspartners wordt verwacht dat zij zich
voorbereiden op een overleg, dan zorgt de gemeente ervoor dat zij minimaal een week
voorafgaand aan het overleg over de benodigde documenten kunnen beschikken.
De ambtelijke organisatie spant zich bovendien in om een zo groot en breed mogelijke
groep uit de buurt te betrekken bij het proces.

Werkgroep

Van de werkgroep wordt een constructieve houding verwacht. Dit betekent dat van
hen wordt verwacht dat zij positief kritisch zijn, in staat zijn om oog te hebben voor het
algemeen belang, tijd maken voor deelname aan overleg en in staat zijn om zich te
verdiepen in de materie. Waar nodig bereiden zij zich voor op bijeenkomsten. Zij zullen
deels online en deels tijdens meerdere bijeenkomsten gevraagd worden te adviseren.
De wethouder en het college van B&W
De wethouder volgt het proces in de rol van adaptor. Dat houdt in dat zij de uitkomsten
van het proces accepteert, zolang die binnen de gestelde kaders vallen. Om een open
houding hierin te hebben, laat zij zich goed informeren door de projectleider en
participanten. Dit doet zij bijvoorbeeld door het bijwonen van bijeenkomsten en tijdens
regulier overleg met de projectleider. Belanghebbenden die twijfels hebben over het
gevoerde proces kunnen tijdig bij de wethouder terecht. Signalen over strijdigheden
tussen de kaders van het project en wensen van stakeholders legt de wethouder zo nodig
voor aan de raad. Zo kan zo nodig tijdig worden ingegrepen en voorkomen worden dat
een visie wordt voorgelegd ter besluitvorming welke in de praktijk onhaalbaar blijkt.
De gemeenteraad
De raad heeft in een benen op tafel sessie haar ideeen en wensen geuit, deze worden in
het traject meegenomen. Verder geeft de raad de ruimte aan het college en de
ambtelijke organisatie om het participatieproces met belanghebbenden op gedegen wijze
te doorlopen.

8. AANPAK OP HOOFDLIJNEN
Tussen eind juni 2015 en maart 2016 zal worden toegewerkt naar de visie voor de
passantenhaven. Het college vraagt bovengenoemde stakeholders op verschillende
momenten aan te geven wat voor hen de gebruikswaarde, belevingswaarde,
toekomstwaarde en cultuurhistorische waarde van het plangebied zijn. Hierdoor wordt er
toegewerkt naar een door alle partijen gedragen visie die binnen de gestelde kaders
past.
Voorbereiding participatietraject t/m eind november 2015
1. Aanvullende randvoorwaarden en concreet maken van begrippen voor brede groep
De vigerende beleids- en uitvoeringsprogramma’s zijn geïnventariseerd. Met een
landschapsarchitect van de provincie NH is het gebied geïnventariseerd. De afwegingen
hierin en het resultaat ervan worden toegelicht bij de start van het participatietraject en
worden toegevoegd aan de praktische randvoorwaarden. Concrete kapstokken worden
geformuleerd aan de hand waarvan gebruikswaarde, belevingswaarde, toekomstwaarde
en cultuurhistorische waarde kunnen worden opgehaald.
Start participatietraject na augustus 2015
2. Bereik genereren
Het traject start met communicatie. De juiste personen en vertegenwoordigers worden
uitgenodigd voor de werkgroep. Daarnaast wordt en ieder in de gelegenheid gesteld om
zijn mening te geven. De onderwerpen worden toegelicht en er wordt uitgelegd hoe men
mee kan doen. Er wordt een combinatie ingezet van online crowdsourcing en 3 fysieke
bijeenkomsten.
3. De nieuwe passantenhaven
Wensen en ideeën worden gebundeld. Hierop kunnen participanten aangeven welke
ambities in hun ogen prioriteit hebben boven andere ambities en of deze juist zijn
geïnterpreteerd. Zo nodig worden deelnemers uitgenodigd om nuances toe te lichten,
opdat het college tot een goede afweging kan komen. De werkgroep wordt gevraagd te
helpen bij het duiden van de adviezen die van buiten de werkgroep komen. Het maken
van de uiteindelijke afweging is een taak van de gemeente.

5. Zijn dit onze waarden??
De afweging leidt tot één set van waarden die met de werkgoep wordt besproken. De
definitieve set van waarden zal worden vastgelegd in de visie.
Een visie na maart 2016
6. participatietraject afsluiten voor deze fase
De visie zal worden uitgewerkt en de definitieve visie zal aan de raad ter vaststelling
worden aangeboden. Besluitvorming over de visie zal naar verwachting plaatsvinden in
Maart 2016. De werkgroep wordt gevraagd samen met de gemeente deze fase
procesmatig te evalueren.
9. PLANNING
Juni 2015:Raadsbesluit participatie en uitgangspunt kleine variant passantenhaven;
Juli 2015: Bereik genereren, stakeholders uitnodigen en communicatie opstarten;
Augustus 2015: Bereik borgen, communicatie op peil houden;
September 2015: Eerste fysieke bijeenkomst (waardering);
Oktober 2015: Tweede fysieke bijeenkomst (scenario’s / invulling);
November 2015: Derde fysieke bijeenkomst (conclusies);
December 2015: Opstellen visie passantenhaven;
Januari 2016: afronden visie passantenhaven
Februari 2016: besluitvorming college van B&W
Maart 2016:Besluitvorming in de raad, vaststellen visie, opstarten procedure
bestemmingsplan.
10. ORGANISATIE
Het participatieproces wordt geleid/gestuurd door de gemeente. De structurele trekkers,
hun taken en inzet worden hieronder beschreven. Daarnaast wordt inzet gevraagd van
de beleidsmedewerkers binnen de gemeente Naarden die verschilt in omvang afhankelijk
van de relevantie van hun beleidsterrein. Zij vervullen daarin ook een toetsende rol.
Verder wordt expertise op het gebied van participatie en begeleiding inzet crowdsourcing
tool ingehuurd.
Rol

Taken

Uren
inzet/week

Projectleider met
ondersteuning van
externe expertise

regie, inhoudelijk
toetsen/afstemming met
beleidsambtenaren en
partners, terugkoppeling
bestuur, opstellen visie
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Beleidsmedewerker
Participatie met
ondersteuning van
externe expertise

organisatie, overleg en
begeleiden vaste
gespreksgroep, bewaken
werkafspraken,
opzetten crowdsourcingtool,
verwerken input
van deelnemers, analyse,
opstellen
ambitiedocument,
organiseren evaluatieproces
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Communicatie met
ondersteuning van
externe expertise

Advies, bewustwording,
promotie, voorlichting,
interne communicatie,
mediacontacten,
ondersteuning bestuur
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11. KWALITEIT
De projectorganisatie zal externe ondersteuning krijgen gedurende het proces en bij de
evaluatie ervan. Het projectteam wordt ondersteund met externe expertise op het gebied
van burgerparticipatie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de procesmatige kant, de
samenwerking met deelnemers, de informatievoorziening en communicatie en de
ondersteuning van het bestuur.
Evaluatie
Een vast agendapunt in het overleg met de werkgroep is de kwaliteit van het
Participatieproces. Zo kan tijdig worden bijgestuurd.
12. Financiën
De passantenhaven is onderdeel van het project Naarden buiten de Vesting. In het
bijbehorende convenant zijn de financiële bijdragen van alle projectpartners vastgelegd.
Voor de gemeente Naarden betreft dit een maximale cofinanciering van €1.600.000,bestaande uit de opbrengsten van de overdracht van de schootsvelden, alle uit het
project voortkomende leges en het benodigde procedures om de ruimtelijke
ontwikkelingen mogelijk te maken.
Vooruitlopend op de ondertekening van dit convenant is besloten om de participatie op te
starten.
De kosten van het participatietraject bedragen (naast de ambtelijke inzet): €30.000,- tot
€40.000,- waarvan er een mix van beschikbare middelen in zal worden gezet

