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1. Kennisnemen van
De stand van zaken rondom het project Keverdijk Naarden.
2. Inleiding
Op 12 juli 2016 heeft het college een raadsmededeling gestuurd m.b.t. de vertraging in de
voortgang van het project Keverdijk Naarden (RM86754). In het kader van de analyse van de
verplichtingen en risico’s was twijfel ontstaan ten aanzien van de financiële onderbouwing van het
project. Het College besloot om een nader onderzoek daarnaar te starten. Op 26 oktober 2016
hebben wij u tijdens het thema-uur geïnformeerd over de uitkomsten van de door ons uitgevoerde
risicoanalyse. Wij hebben u op de hoogte gesteld van het verhoogde risicoprofiel en een mogelijk
tekort dat oploopt tot € 3,4 mln. Wij hebben onze vervolgstappen met u gedeeld.
3.

Kernboodschap
Sinds oktober 2016 zijn wij constructief in gesprek met Dudok Wonen. Ook hebben wij meerdere
gesprekken gevoerd met de Vereniging Islamitische Gemeente Naarden, omwonenden en de
ondernemers en instellingen uit het gebied. Er zijn flinke stappen gezet naar een plan dat recht
doet aan de kernwaarden die zijn voortgekomen uit de participatie en waarbij ook de financiële
risico’s beter zijn afgedekt. De betrokken partijen werken positief samen. Zij hebben de intentie
om in september de samenwerkingsafspraken vast te leggen in een overeenkomst . Vanwege
lopende onderhandelingen kunnen wij u op dit moment geen nadere inhoudelijke mededelingen
doen.

4. Communicatie
Wij informeren de betrokken partijen, waaronder de omwonenden actief over de verdere
voortgang van de plannen. Gelijk met deze raadsmededeling gaat er een persbericht uit.
5. Vervolg
De komende maanden werken wij in overleg met de betrokken partijen aan de uitwerking van het
plan. Zodra wij het definitieve plan gereed is, informeren wij u hierover.
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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