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1. De Economische Visie Gooise Meren vast stellen.  

 
Inleiding 
Voor u ligt de economische visie ‘Ruimte voor Ondernemerschap’. Een behoorlijk omgewerkte  

nieuwe versie. Korter, andere vorm, nieuwe titel, meer aandacht voor een ontwikkelperspectief, 

uitgangspunten en vijf speerpunten. Deze zijn meer uitgewerkt op de rol van de gemeente in relatie 

tot ondernemers en andere belanghebbenden en vooral gedragen door betrokkenen. 

 

We hebben de afgelopen twee maanden gebruikt om met stakeholders opnieuw te kijken naar de 

visie en de speerpunten. Met specifieke aandacht voor de vraag waar de gedeelde opgaven liggen 

en waar wij ons samen hard voor willen maken. Hierbij is gekozen voor een passende vormgeving. 

Ook zijn we een stapje verder gegaan in onze ambities dan in het eerder voorgelegde 

visiedocument. Er liggen niet alleen hoofdlijnen van een actieprogramma, maar we zijn er met onze 

stakeholders ook in geslaagd de contouren te schetsen van de acties die gezamenlijk moeten 

zorgen voor behoud en uitbreiding van meer (duurzaam) werk in onze gemeente.  

 

Ruimte voor Ondernemerschap. Waarom deze nieuwe titel? Met deze titel komen we tegemoet 

aan de behoefte van ondernemers om hun ideeën en kwaliteiten te benutten in Gooise Meren. Met 

deze titel geven we onszelf ook een opdracht. Onze visie en missie is dat we een gemeente zijn die 

open staat voor initiatieven en die samen met inwoners en ondernemers nagaat hoe we het 

mogelijk maken. Initiatieven van ondernemers treden we met een open blik tegemoet en we 

zoeken samen met hen naar mogelijkheden om te rekening te houden met uiteenlopende 

belangen en gedeelde waarden te versterken. Ruimte voor Ondernemerschap is dus niet: onze 

regels en procedures centraal stellen en initiatiefnemers, ondernemers laten wachten tot wij 

besloten hebben om hen de ruimte te geven. 

 

Er zijn veel reacties gekomen op het eerste visiedocument: vanuit ondernemers, de Raad (tijdens 

het gesprek op 22  mei 2017) en ook na de bespreking in uw Raad hebben wij aanwijzingen en 

suggesties ontvangen. Een bewijs dat economie leeft, dat er de gedeelde wens is er samen werk 

van te maken, maar ook dat er verschillende opvattingen leven. We willen niet allemaal hetzelfde, 

ook niet op het vlak van de economie. In Ruimte voor Ondernemerschap maken we een aantal  

keuzes, niet zozeer  andere keuzes dan hiervoor, maar we zetten deze keuzes  wel scherper neer. 

We maken meer ruimte voor meer werk. In de bijlage Reactiematrix van dit visiedocument gaan we in 

op alle commentaren en aanwijzingen vanuit ondernemers en Raad. We hebben deze samengevat 

en geven aan wat we er wel en niet mee hebben gedaan.  

 

 Beoogd effect 

In de visie is ons streefbeeld opgenomen: Gooise Meren is een uniek, aantrekkelijk woon- en 

verblijfsgebied. Dankzij haar karakteristieke, vitale kernen, veelzijdige natuur, ligging in het 

hart van Nederland en goede voorzieningen. Kwaliteit van leven voert hier de boventoon. Die 

kwaliteit uit zich in een lokale waarderende economie, waarin naast materiële ook niet-

materiële zaken worden gewaardeerd en gecompenseerd. Ondernemers spelen in op de 
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ingrediënten die in Gooise Meren aanwezig zijn en pakken de kansen voor economische 

stabiliteit en groei. De gemeente stuurt op het geluk van inwoners, ook dat van toekomstige 

generaties. Zij moedigt creativiteit en innovatiekracht aan vanuit de ambitie om in regio Gooi 

en Vechtstreek voorop te lopen met circulaire economie en duurzaamheid. Zij trekt op met 

initiatiefnemers om de gewenste ruimte te creëren voor ondernemerschap. In alles wat zij 

doet, streeft zij naar een zo klein mogelijke voetafdruk. 

 

De economische visie is een richtsnoer voor het stimuleren, faciliteren en regisseren van 

gewenste economische ontwikkelingen in de richting van dit streefbeeld. Het doel daarbij is 

om de werkgelegenheid te behouden  en – waar mogelijk – verder te laten groeien, waarbij de 

randvoorwaarde steeds is dat dit moet passen  bij de karakteristiek van Gooise Meren en dat 

waarden als duurzaamheid en participatie worden ondersteund.  

 

 Argumenten 

1.1. We willen een aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving in de Metropoolregio Amsterdam 

zijn,  met een hoog voorzieningenniveau voor wonen, recreëren, werken en ondernemen.  

We werken aan dit ideaalbeeld door doelen en kansen te formuleren die bijdragen aan dit 

streefbeeld. Hiervoor hebben we een economische analyse verricht (zie  brondocument 

a), zijn we te rade gaan bij onze stakeholders en hebben we het inwonerspanel 

geraadpleegd (zie brondocument c). Uit de analyse en de gesprekken komt naar voren dat 

toerisme en recreatie (met name waterrecreatie) en duurzaamheid, kansen voor Gooise 

Meren bieden. Verder komt naar voren dat de beschikbaarheid van fysieke ruimte voor 

ondernemers een aandachtspunt is. Deze kansen en aandachtspunten komen samen en 

worden in een breder perspectief geplaatst. Dit heeft in het visiedocument ‘Ruimte voor 

Ondernemerschap’ geresulteerd in vijf speerpunten:  

Speerpunt 1: Aantrekkelijke bestemmingen 

Speerpunt 2: Vitale kernen  

Speerpunt 3: Waterfront Gooise Meren  

Speerpunt 4: Werk maken van werklocaties  

Speerpunt 5: (Sociale) duurzaamheid 

1.2 We willen werken aan een zo gunstig mogelijk vestigingsklimaat waarbinnen we lokale én 

regionale economische kansen kunnen verzilveren. 
Door deze speerpunten zijn er kansen en mogelijkheden om de werkgelegenheid een 

impuls te geven en de kernwaarden van Gooise Meren te versterken. Het realiseren van de 

speerpunten vraagt om netwerkend samenwerken, soms op lokaal niveau, soms op 

regionaal niveau.  

1.3 Het is het streven van de gemeente Gooise Meren om beleidseffecten te toetsen in termen van 

maatschappelijke effecten.  

In het huidige voorstel is een plan voor een dashboard opgenomen. Dit wordt met het opstellen 

van het uitvoeringsprogramma nader uitgewerkt. (zie brondocument b).  

 

 

 Houd rekening met 
 1.1. In visiedocument ‘Ruimte voor Ondernemerschap’ zijn de hoofdlijnen van een actieprogramma 

opgenomen.  

In het vervolg op het besluit over de economische visie zullen de hoofdlijnen van het 

actieprogramma nader worden uitgewerkt.  

 
 Middelen 

Het vervolg op het visiedocument is het opstellen van een uitvoeringsprogramma. In dit 

programma worden de speerpunten samen met partners uitgewerkt tot een actieprogramma. 

Voor de realisatie van dit actieprogramma is vanaf 2018 structureel € 160.000 gereserveerd in 
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de begroting. Daarvan is € 20.000 bedoeld voor het actiepunt regelluwe zones. Deze middelen 

worden besteed In het uitvoeringsprogramma wordt de verdeling van deze middelen over de 

verschillende speerpunten beschreven.  

 

Communicatie 

Gericht aan alle betrokkenen. En zodra het visiedocument openbaar is, volgt er ook een 

persbericht.  

 
 Uitvoering, tijdpad, evaluatie 

Na vaststelling van deze economische visie wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, gebaseerd 

op de speerpunten en uitgangspunten uit de visie. Dit programma kan per speerpunt worden 

ontwikkeld, zodat de speerpunten die direct actie vragen snel kunnen worden opgepakt. De 

planning is om begin 2018 uitvoeringsprogramma gereed te hebben. Dit betekent dat vanaf medio 

januari er aan de speerpunten gewerkt wordt. De looptijd van de diverse programmaonderdelen 

varieert. Het actieprogramma zal een looptijd hebben van 4 jaar.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 

 

D. van Huizen 

Gemeentesecretaris 

H. ter Heegde 

Burgemeester 
 
 
 
 

 

1. Economische visie met bijlage (ruimte voor ondernemerschap) 

2. Brondocumenten:  

 a. Economische analyse, kansen en bedreigingen  

 b. Ontwikkeling dashboard economische visie 

c. Onderzoeksrapport economische visie (resultaten raadpleging inwonerspanel Gooise Meren 
spreekt) 
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Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders  
 

Besluit 
De Economische Visie Gooise Meren vast te stellen.  

 
 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren, 

gehouden op   

 

 
De griffier, de voorzitter, 

 
Mevrouw  drs  M.G. Knibbe De heer H. ter Heegde 


