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Bovengenoemd raadslid dient de volgende motie in; 

 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, 

 

Roept het college op: 

 

1. Bij volharding in het standpunt dat het onverantwoord is om te zwemmen in de vestinggrachten, in 

samenwerking met Monumentenbezit over te gaan tot verdere opsporing en ruiming van mogelijke 

explosieven;  

2. Voor de gemaakte kosten een nieuwe aanvraag te doen voor een bijdrage van 68% van de kosten uit het 

gemeentefonds; 

3. Voor de resterende kosten tot een billijke verdeling te komen met Monumentenbezit. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting 

 

Overwegende dat: 

 

1. In 2018 een explosief is gevonden in een hoop slib langs de bedekte weg van Naarden, dat afkomstig was uit de vestinggracht; 

2. Er daaropvolgend door Monumentenbezit een historisch onderzoek is gedaan naar de mogelijkheid dat ook op andere plekken 

explosieven liggen in de vestinggrachten en geconcludeerd is dat dit niet kan worden uitgesloten; 

3. Het i.v.m. de veiligheid sindsdien verboden is om in de vestinggrachten te zwemmen, een lange traditie van de Naardense jeugd.  

 

Voorts overwegende dat:  

 

4. Het thans voorliggende raadsvoorstel ziet op een aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van de 

gemaakte kosten voor (beperkte) opsporing en ruiming van het gevonden explosief en het historisch onderzoek; 

5. Er ook voor de kosten voor eventueel verder onderzoek, alsmede nadere opsporing en ruiming van (mogelijke) explosieven een 

beroep kan worden gedaan op het gemeentefonds; 

6. Bij volharding in het standpunt dat het niet verantwoord is om in het water te gaan, de uitvoering van bovenstaande 

werkzaamheden tot de gewenste situatie kunnen leiden dat het weer veilig en toegestaan is om, weliswaar op eigen risico, in de 

vestinggrachten te zwemmen;  

 

Voorts overwegende dat:  

 

7. Bij de overdracht van de vestingwerken aan Monumentenbezit niets bekend was over mogelijke explosieven in de 

vestinggrachten en daarmee dus ook geen rekening is gehouden in de ‘bruidsschat’;  

8. Het mede gelet op het openbare karakter van de vesting en het maatschappelijke belang voor de hand ligt, dat de gemeente deelt 

in de resterende kosten om de vestinggrachten weer “veilig” te maken; 

9. Gemeente en Monumentenbezit hierover nadere afspraken kunnen maken.  

 

 

 


