
 
Veiligheid op Gooimeer door overlast 
fonteinkruid 

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen 
Van: D.C. van Deutekom en R. Woudsma, CDA-fractie gemeente Huizen 
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van orde voor de vergaderingen en 

andere werkzaamheden van de raad, betreffende de veiligheid op het Gooimeer 
door overlast fonteinkruid 

Datum: 04 augustus 2015 
 

Geacht college, 

Vanuit de berichtgeving in de media heeft de fractie van CDA Huizen geconstateerd dat de overlast 

door fonteinkruid ook gevolgen heeft voor de veiligheid op het Gooimeer. Boten van de KNRM 

Huizen1 komen vast te zitten wanneer ze hulp bieden aan de plezierjacht. 

Graag zouden wij van het college op de volgende vragen beantwoording willen ontvangen: 

1. Hoeveel incidenten zijn er in dit vaarseizoen tot op heden op het Gooimeer geweest door 

toedoen van de overlast door waterplanten als fonteinkruid? 

 

2. Kan het college  aangeven met welke frequentie de KNRM door toedoen van overlast door 

fonteinkruid niet tijdig ter plaatste kon zijn? 

 

a. Is daardoor, naar uw mening, de veiligheid op het Gooimeer in het geding geweest? 

 

3. Zijn de huidige acties voor het maaien van fonteinkruid door de Coöperatie Gastvrije 

Randmeren voldoende om de veiligheid op het Gooimeer te waarborgen? 

De interactieve kaart2 op de website geeft aan dat er nog op slechts 4 plaatsten gemaaid is 

op het Gooimeer. 

 

4. Wordt er op het Gooimeer al gemaaid op basis van de overlastmeldingen die er gedaan zijn? 

Zo ja, kan het college aangeven welke gebieden zijn gemaaid op basis van deze 

overlastmeldingen? 

 

5. Wat is de stand van zaken rondom de participatie van de watersportsector ten aanzien van 

de beheerswerkzaamheden? 

De pilot rondom de participatie loopt immers tot 2016. 

 

                                                           
1
 Zie hiervoor het volgende bericht op Dichtbij.nl: http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-

nieuws/artikel/4088128/reddingsboten-op-gooimeer-vast-door-fonteinkruid.aspx 
2
 Zie hiervoor de volgende pagina: http://gastvrijerandmeren.nl/Maailocaties/Gooimeer_ML/default.aspx 



6. Waarom zijn er onvoldoende middelen beschikbaar voor de Coöperatie Gastvrije Randmeren 

om de 350 hectare waterplanten te maaien waarvoor een vergunning is verleend? 

 

7. Waarom is er geen breed overleg tussen Coöperatie Gastvrije Randmeren, Rijkswaterstaat, 

Provincies en de watersport om dit probleem aan te pakken? 

 

Wij zien de schriftelijke beantwoording graag tegemoet. 

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens de CDA Huizen fractie 

Ruben Woudsma 
raadslid CDA Huizen 
Merino 22 
1273 JG Huizen 
t. 06-47310855 
 

Daniëlle van Deutekom 
raadslid CDA Huizen 
Langestraat 30 
1271 RB Huizen 
t. 06-46196435 

 

  



Bijlage: Screenshot interactieve kaart 

Datum screenshot: 4 augustus 2015, Maailocaties: 4  

 


