Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1988322
J. Eijbersen
Singelgracht Muiden

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. Een exploitatiebudget van € 440.000 voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden
beschikbaar te stellen.
2. Ter dekking hiervan € 440.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve.
2. Inleiding
In de Singelgracht te Muiden moeten baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. Waternet heeft
de voorbereidingen hiervoor inmiddels opgestart. Door slibvorming is de afgelopen decennia
steeds meer overlast ontstaan voor de woonschepen en passanten. Vanwege de aanwezigheid van
niet gesprongen explosieven (NGE’s) in de Singelgracht vraagt het baggeren om een goed
doordacht uitvoeringsplan, uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.
De verwijdering van de explosieven is een wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente; de
kosten van de verwijdering zijn dan ook voor de gemeente. De voormalige gemeente Muiden heeft
voor het verwijderen van explosieven in de Vecht al in 2015 een financiële bijdrage ontvangen van
het Rijk (de zogenaamde ‘bommenregeling’). Een deel van deze middelen zijn gereserveerd voor
nog niet uitgevoerde baggerwerkzaamheden in de Singelgracht. Om verschillende redenen is het
tot dusverre nog niet tot uitvoering van de baggerwerkzaamheden gekomen.
Dit voorstel betreft het beschikbaar stellen van de gereserveerde middelen zodat de
baggerwerkzaamheden alsnog uitgevoerd kunnen worden.
3. Beoogd effect
Met het beschikbaar stellen van het exploitatiebudget kunnen de specialistische
baggerwerkzaamheden worden voorbereid en uitgevoerd. Hiermee komt er een einde aan de
overlast die bewoners en passanten nu ervaren.
4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Bijdrage uit de ‘bommenregeling’ is al gereserveerd, werkzaamheden opgeschort
De gemeente Muiden heeft in 2015 via het gemeentefonds middelen ontvangen in het kader van
de ‘bommenregeling’ voor het verwijderen van NGE’s uit de Vecht en de Singelgracht. De
werkzaamheden in de Vecht zijn in 2015 uitgevoerd. Ook een klein deel van de Singelgracht is
destijds meegenomen. Een groot deel van de baggerwerkzaamheden in de Singelgracht zijn
destijds echter nog niet uitgevoerd omdat er nog geen overeenstemming bestond met de
bewoners van de woonboten over een aantal knellende kwesties, waaronder het gebruik van
gemeentegrond door de bewoners.
De nog niet besteedde middelen zijn bij de fusie gestort in de Algemene Reserve. Het betrof een
bedrag van € 440.000.
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1.2 Verder uitstel is onwenselijk
In mei 2019 heeft de gemeenteraad het document ‘Landschappelijke en stedenbouwkundige visie
Muiden Zuidwest’ vastgesteld. Dit vormde de start voor het maken van een plan voor de
gedeeltelijke herinrichting van de openbare ruimte en de verplaatsing van de brandweerkazerne,
maar ook voor het maken van afspraken met de bewoners van de woonboten over het gebruik van
de westelijke oever van de Singelgracht en het alsnog uitvoeren van de uitgestelde
baggerwerkzaamheden.
Nu de afspraken met bewoners over de herinrichting en het gebruik van de oever in een
vergevorderd stadium zijn, kunnen de baggerwerkzaamheden weer opgestart worden. Het alsnog
zo spoedig mogelijk uitvoeren van de uitgestelde baggerwerkzaamheden is voor de bewoners een
belangrijke voorwaarde voor het maken van afspraken over de herinrichting van de westelijke
oever. De laatste jaren is de overlast door het uitblijven van de baggerwerkzaamheden
toegenomen.
Wij zullen u binnenkort nader informeren over de voortgang van de herinrichtingsplannen en de
afspraken die wij met de bewoners van de woonschepen maken over het gebruik van de oever.
1.3 Gemeentelijke bijdrage voor NGE’s
Waternet is primair verantwoordelijk voor het vrijhouden van de vaarweg. Het ruimen van NGE’s
behoort echter tot de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij hebben afspraken gemaakt met
Waternet over de toerekening van de kosten op basis van deze rolverdeling. Onderlegger voor de
kostenverdeling is een kostenraming opgesteld door een gecertificeerd adviesbureau. De
financiële bijdrage van de gemeente is op basis hiervan vastgesteld op € 374.000. Dit bedrag is
inclusief voorbereiding en 10% onvoorzien maar exclusief gemeentelijke plankosten, waaronder
voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding en exclusief kosten voor tijdelijke huisvesting van de
bewoners. De totale kosten ramen wij op € 440.000.
2.1 Middelen zijn gereserveerd
In het 1e voortgangsverslag 2017 hadden wij aanvankelijk aangekondigd de werkzaamheden op te
pakken, maar dit hebben wij om de hiervoor genoemde reden niet gedaan. Dit voorstel betreft het
alsnog beschikbaar stellen van het gereserveerde bedrag uit de Algemene Reserve.
5. Houd rekening met en onderbouwing
Wij bereiden de werkzaamheden met grote zorg voor en baseren ons bij deze aanvraag op
kostenramingen van deskundigen. Dat neemt niet weg dat bij de aanbesteding en de uitvoering
van deze uitermate specialistische werkzaamheden onverwachte meerkosten kunnen ontstaan die
uitstijgen boven de opgenomen post onvoorzien.
6. Duurzaamheid
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform de wet- en regelgeving. Er zijn geen aanvullende
duurzaamheidsmaatregelen voorzien.
7. Financiële onderbouwing
De totale kosten bedragen € 440.000. Voor het baggeren is een kostenraming opgesteld door een
gecertificeerd adviesbureau. De financiële bijdrage van de gemeente is op basis van de in dit
voorstel genoemde rolverdeling tussen Waternet en de gemeente vastgesteld op € 374.000. Dit
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bedrag is inclusief voorbereiding en 10% onvoorzien maar exclusief gemeentelijke plankosten,
waaronder voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding en exclusief kosten voor tijdelijke huisvesting
van bewoners.
Wij stellen voor om het volledige gereserveerde bedrag van € 440.000 uit de Algemene Reserve
beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en uitvoering. Dit is inclusief middelen voor de
verdere voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding en wij dekken tevens € 30.000 tot nu toe
gemaakte voorbereidingskosten.
8. Communicatie en participatie
Wij onderhouden intensief contact met de bewoners en de Stadsraad over de werkzaamheden.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
De uitvoering van de werkzaamheden zijn gepland in het derde kwartaal van 2021.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Uitvoeringskrediet baggeren Singelgracht Muiden’ met zaaknummer 1988322
van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
2.

Een exploitatiebudget van € 440.000 voor de uitvoering van baggerwerkzaamheden
beschikbaar te stellen.
Ter dekking hiervan € 440.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Aldus vastgesteld in de 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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