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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jan Portengen, GroenLinks 

Datum indiening: 16 december 2019 

Datum antwoord: 14 januari 2019 

Onderwerp: Visie Aan de Gooise kust (visie voor Waterfront en havens) 

 

Inleiding 
Het college neemt de volgende stap (fase 2) om te komen tot de kustvisie “Aan de Gooise kust”. 
In juni heeft het bureau land.id een onderzoek uitgevoerd onder belanghebbenden en belangstellenden om te komen tot 
agendapunten voor een visievorming in deze. In september zijn de bevindingen uit dit onderzoek teruggekoppeld. De 
bevindingen zijn verwoord in de inventarisatie fase rapportage “Dromen aan de Gooise Kust”. 
 
Fase 2, de initiatief fase, wordt met een schrijven ingeluid met: “De Gooise kust bestaat uit een unieke combinatie van water, 
cultureel erfgoed en natuur. Hoe kunnen we de kansen die dat biedt zo goed mogelijk benoemen en benutten? Een visie voor 
de komende 20 jaar moet richting geven welke ontwikkelingen we willen bevorderen en welke niet. De visie op de kust, 
inclusief de havens is ook nodig om het watertoerisme en recreatie in Muiden, Muiderberg en het Naarderbos een impuls te 
geven”. 
 
Verder wordt vermeld dat samen in gesprek wordt gaan om te verkennen welke kansen en knelpunten er zijn en welke 
mogelijkheden er gezien worden. Hiervoor worden 2 intensieve kustateliers georganiseerd. Deze kustateliers worden 
begeleid door ontwerpbureau OKRA in samenwerking met Identity Matching Academy. 
 
Vraag 1 
Waarom is gekozen voor een ander bureau dan het bureau die fase 1 heeft begeleid? 
 
Antwoord 
Toen fase 1 van start ging, werd nog onderzocht of er samen met de gemeenten Diemen, Huizen en Blaricum een 
gezamenlijke kustvisie opgesteld kon worden. Deze 1e fase waarin de inventarisatie heeft plaats gevonden, is daarom als los 
project aanbesteed, zodat daarmee de mogelijkheid voor een gezamenlijk vervolg nog open bleef. Toen bleek dat de 
buurgemeenten daar niet voor open stonden, heeft Gooise Meren zelfstandig het vervolgtraject aanbesteed conform wet- en 
regelgeving en het inkoopbeleid van de gemeente, doormiddel van een meervoudige onderhandse aanbesteding. Daarbij zijn 
drie partijen gevraagd een voorstel te doen, waar onder ook Land-ID. Bij de beoordeling van de plannen in deze 
aanbesteding, heeft OKRA de hoogste score behaald waardoor de opdracht aan haar is gegund.  
 
Vraag 2 
Is deze opdracht voor fase 2 aanbesteed en zo ja; hoe luidde de uitvraag en wat waren de aanbestedingscriteria? 
 
Antwoord 
U stelt in deze vraag een drietal deelvragen, hier ga ik achtereen volgens op in. 
 
1. Is de opdracht voor fase 2 aanbesteed? 

Uiteraard is de opdracht voor fase 2 aanbesteed conform wet- en regelgeving en het inkoopbeleid van de gemeente. 
Er zijn hiervoor een 3-tal partijen uitgenodigd. 
 

2. Hoe luidde de uitvraag? 
In de Offerteaanvraag zijn de beoogde resultaten benoemd, deze waren: 
• Een integrale beleidsvisie op het kustgebied van de gemeente Gooise Meren (2020-2040) 
• Het benoemen en benutten van kansen op het gebied van (water)recreatie en toerisme aan de kust, ter 

versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed 
• De resultaten worden uiteindelijk overgenomen in de omgevingsvisie / het omgevingsplan, dat een lokale 

uitwerking zal zijn binnen het kader van de regionale omgevingsvisie. 
 

De inhoudelijke scope van de visie Aan de Gooise Kust is daarom afgestemd op de beoogde thema’s zoals deze ook 
in de Omgevingsvisie Gooise Meren terug zullen komen: 
De hoofdthema’s: 
• Landschap en cultuurhistorie 
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• Recreatie en toerisme 
• Natuur  
• Havens en water. 
 
En de kwaliteitsthema’s: 
• Duurzaamheid 
• Leefbaarheid en toegankelijkheid 
• Veiligheid 
• Ontwikkelingen en innovatie. 

 
3. Wat waren de gunningscriteria? 

De gunningscriteria waren Kwaliteit (80%) en Prijs (20%), waarbij Kwaliteit is onderverdeeld in een drietal sub 
criteria: 
• Plan van Aanpak (40%) 
• Organisatie (30%) 
• Interview (10%) 

 
Vraag 3 
Hoe luidt de uiteindelijke opdracht aan het ontwerpbureau OKRA en heeft u een afschrift van deze opdracht voor de raad? 
 
Antwoord 
De opdracht die in de offerteaanvraag is opgenomen (paragraaf 1.3 De opdracht) en die dus aan de contractpartij is 
meegegeven luidde: 
 
“Het doel van deze opdracht is het maken van een visie op het kustgebied van Gooise Meren, bestaande uit twee onderdelen. 
Te weten: 
 
1. Visie op het totale kustgebied 

De integraliteit en samenhang van het gehele kustgebied van Gooise Meren benoemen: 
- Een beschrijving van de verhouding tussen het kustgebied en de omgeving, zijnde Gooimeer, IJmeer en 

buurgemeenten (Amsterdam, Diemen, Weesp, Almere, Huizen en Blaricum), zoals deze op dit moment is.  
Denk bijvoorbeeld aan:  

 positieve en negatieve invloeden (versterken vs. concurreren) > toerisme, recreatie (watersport), wonen etc.; 

 verschillen aan doelgroepen (bezoekers vs. bewoners). 
- Een beschrijving van de unieke onderscheidende kwaliteiten van het kustgebied ten opzichte van Amsterdam, 

Diemen, Almere , Huizen en Blaricum en de wijze waarop deze in de toekomst versterkt en ontwikkeld kunnen 
worden. 
Denk bijvoorbeeld aan:  

 redenen om te recreëren, te verblijven, te werken én te wonen in het kustgebied; 

 exclusieve ervaringen opdoen in het kustgebied; 

 de wijze waarop het kustgebied gebrand kan worden op basis van de aanwezige en nog (deels) verborgen 
kwaliteiten. 

- Een beschrijving van de historische en huidige relatie tussen het kustgebied en het achterland van Gooise Meren en 
de wijze waarop deze in de toekomst versterkt en ontwikkeld kunnen worden, o.a. ook ter versterking van het 
onderscheidend karakter naar de omgeving toe. 

 
2. Visie op deelgebieden 

De locatie specifieke kwaliteiten en identiteiten van deelgebieden benoemen, met oog voor het integrale ‘verhaal’ van 
het kustgebied: 
- Het benoemen van (een aantal) deelgebieden binnen het kustgebied, op basis van de informatie uit de 

inventarisatiefase en de gesprekken met stakeholders. Deze deelgebieden onderscheiden zich van elkaar op basis 
van verschil in kwaliteiten en identiteiten. Het omschrijven van de criteria, bijvoorbeeld ruimtelijke en recreatieve 
karakteristieken of eigenschappen, waarop de deelgebieden zich van elkaar onderscheiden en benoemd worden. 

- Een beschrijving van de identiteit en het karakter per deelgebied. In deze beschrijving wordt het verhaal, de 
verbeelding en de sfeer van het betreffende deelgebied weergegeven. Het omschrijven van wat elk deelgebied op 
zichzelf staand maakt én welke bijdrage dit deelgebied levert aan het geheel (het integrale ‘verhaal’)  

- Op basis van de identiteiten en karakters wordt een inventarisatie van bij het gebied passende kansen gemaakt. Het 
omschrijven van interventies die de identiteit en het karakter van het betreffende deelgebied versterken. 

- Toekomstige ontwikkelingen en initiatieven kunnen aan deze identiteiten getoetst worden: passen ze in dit verhaal 
en versterken ze de betreffende identiteit. Het omschrijven van uitgangspunten en/of ambities waaraan een 
ontwikkeling of initiatief per deelgebied minimaal moet voldoen.” 
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Communicatie en participatie 
Participatie is een essentieel onderdeel in het formuleren van de antwoorden op de hierboven genoemde doelen en 
bijbehorende vragen. Dit is een nadrukkelijk deel van de uitvraag en wij hechten daarom veel belang aan de zorgvuldige 
vormgeving en uitvoering van het bij deze fase behorende communicatie- en participatieplan. 
 
Het gebied kent een grote diversiteit aan gebruikers. Alle belanghebbenden en belangstellenden moeten zich op een manier 
gehoord voelen. In het participatieplan wordt per doelgroep opgenomen welke wijze van participatie passend is en hoe dit tot 
uitwerking gebracht wordt op welk moment gedurende het traject. We vragen om extra aandacht voor de wijze waarop 
jongeren en jong-volwassenen (15-40 jaar) betrokken worden in het participatietraject. 
 
In het communicatie- en participatieplan moeten ten minste twee presentatiemomenten zijn opgenomen: over het concept 
en over de definitieve versie van het visiedocument. Tijdens deze presentaties zijn zowel de participanten als college en raad 
aanwezig. 
 
Organisatie 
Door de grootte van het gebied, de diversiteit aan gebruikers en de complexiteit aan opgaven is het belangrijk om proces en 
inhoud tijdens de participatieve werkvorming goed te begeleiden. Gevraagd wordt om de participatie te begeleiden door 
adviseurs/gesprekleiders die hier een goed track record op hebben. Een track record op complexiteit, ervaring en inhoud. 
Tevens wordt gevraagd om bij elke werkvorm minimaal één ervaren begeleider in te plannen. 
 
Voor het opstellen en vormgeven van de visie zitten in het team professionals die over relevante inhoudelijke kennis 
beschikken met betrekking tot de gehanteerde hoofdthema’s (landschap en cultuurhistorie , recreatie en toerisme, natuur en 
havens en water) en ervaring hebben in het opstellen van vergelijkbare ruimtelijke visies. 
 
Kaartmateriaal 
De opdracht omvat ook het vervaardigen van kaartmateriaal, zowel bij het in beeld brengen van de aanwezige kwaliteiten als 
kader voor de visievorming, als bij het opstellen van het definitieve visiedocument. De kaarten van het totale gebied dienen 
het kustgebied inclusief Diemen, Almere, Blaricum, Huizen en Gooise Meren te omvatten. De kaarten dienen in het ruwe 
bewerkbare originele format aan ons (gemeente) beschikbaar gesteld te worden (zoals GIS / Illustrator / AutoCad). 
 
Vormgeving eindresultaat 
De vormgeving van het eindresultaat (de visie) wordt opgeleverd in de huisstijl van Gooise Meren. De overige (tussentijdse) 
presentatiemiddelen worden in overleg met onze afdeling communicatie verder vormgegeven. 
 
Naast bovengenoemd eindresultaat, wordt een aanvullende vorm van presentatie van de visie Aan de Gooise Kust verwacht, 
die bruikbaar is voor branding van het gebied. Deze wordt in samenspraak met de afdeling communicatie vormgegeven. 
 
Evaluatie 
Na afloopt wil opdrachtgever met u kort de opdracht evalueren. Het doel van de evaluatie is te onderzoeken of de gekozen 
manier van participatie en samenwerking bevalt voor de gemeente Gooise Meren. Als hier aanbevelingen uit voortkomen dan 
willen we dat graag meenemen bij andere gemeentelijke projecten. Gesprekthema’s van de evaluatie zijn: 
• Was de communicatie tijdig, duidelijk en begrijpelijk? 
• Werkte de gekozen werkvorm, frequentie en wijze van deelnemen voor de participanten (diverse doelgroepen)? 
• Is de input uit de participatie voldoende geborgd in het eindresultaat? 
 
Regionale omgevingsvisie 
Tegelijk met deze opdracht, wordt er door de Regio Gooi en Vecht samengewerkt aan een regionale omgevingsvisie. De 
vanuit de gemeente Gooise Meren betrokken ambtenaren zullen wanneer dat van toepassing is aanvullende kaders 
meegeven. 
 
De werkzaamheden 
De opdracht bestaat met in acht name van de bovenstaande aandachtspunten uit de volgende werkzaamheden: 
a) Het analyseren van de resultaten uit de inventarisatie fase en bij constatering van hiaten in de input de ontbrekende 

gegevens ophalen en verwerken. 
b) Opstellen communicatie- en participatieplan: wie zijn de stakeholders, wat is hun belang en wanneer worden zij tijdens 

het proces uitgenodigd met welke vraag (een overzicht van de tot nu toe betrokken stakeholders vind u in de bijlagen.) 
c) Uitvoering geven aan het communicatie- en participatieplan. Afhankelijk van de gekozen werkvorm(en), het organiseren 

en begeleiden van bijvoorbeeld bijeenkomsten / werkgroepen. 
d) Alle opgehaalde resultaten bundelen en overdragen, waaronder alle ruwe data en kaartmateriaal in originele 

bestandformats. 
e) Opstellen van een visie op het totale kustgebied en de deelgebieden, zoals hierboven beschreven staat  (1.3, punt 1 en 2), 

op basis van de opgehaalde resultaten. Deze visie is inclusief kaartmateriaal. 
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f) Aanleveren van een aanvullende vorm van presentatie voor de branding van het kustgebied. 
g) Evaluatie opdracht met opdrachtgever. 
 
Vraag 4 
Welke rol spelen in fase 2 de geformuleerde agendapunten uit fase 1? 
 
Antwoord 
De rapportage van de inventarisatiefase ‘Dromen aan de Gooise Kust’ vormt samen met de geldende beleidsstukken het 
uitgangspunt voor de visievorming in fase 2. Dit staat in de offerteaanvraag Visievorming Aan de Gooise Kust onder 
Hoofdstuk 1 Opdracht, paragraaf Doelstelling van de aanbesteding – Afgeronde inventarisatie fase op pagina 4 genoemd. 


