Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1816507
De heer Mr. A.H.J.J. Luijten, wethouder
Visie Aan de Gooise Kust

Aan de raad,
1.

Beslispunten
1. De visie Aan de Gooise Kust vast te stellen.
2. Het bijbehorende exploitatiebudget ad €150.000 te verwerken in het financiële vertrekpunt
van de Perspectiefnota 2021.

2.

Inleiding
In dit raadsvoorstel wordt u verzocht de visie Aan de Gooise Kust vast te stellen. Deze visie is
opgesteld als uitwerking van de "Economische visie Gooise Meren 2040". De visie heeft tot doel de
kansen op het gebied van (water)recreatie en toerisme aan de kust te benoemen en benutten, ter
versterking en ontwikkeling van de unieke combinatie van water, natuur en cultureel erfgoed. De
ambitie staat in de Economische Visie verwoord onder Speerpunt 3, Waterfront Gooise Meren: We
gaan de gouden kans verzilveren om onze binnen- en buitenwateren betere te benutten en te koppelen
aan de kustzone met zwemstranden. Onder meer door goede havenvoorzieningen en aantrekkelijke
horeca. Om tot deze visie te komen zijn de Inventarisatiefase en de Visievormingsfase doorlopen.
Beide fasen zijn gekenmerkt door uitgebreide participatie met diverse werkvormen en een groot
aantal stakeholders.
Samenvatting
Omdat (water)recreatie en toerisme niet los te zien zijn van de verdere inrichting van het
kustgebied, wordt in de visie gekeken vanuit een viertal hoofdthema’s , te weten:
- Landschap en cultuurhistorie
- Natuur
- Havens en Water
- Recreatie en Toerisme
Naast deze fysieke componenten, is uitgebreid onderzoek gedaan naar de identiteit van de kust:
wat is de aantrekkelijkheid voor bezoekers? Deze analyse leidt tot de conclusie dat grote delen van
het kustgebied ‘op slot’ zitten vanwege wet- en regelgeving ten aanzien van erfgoed en natuur.
Daarnaast is het ook een uniek gebied van relatieve rust en verrassend veel natuur, tussen een
aantal metropool knooppunten in. Deze combinatie van eigenschappen maakt dat de kust van
Gooise Meren de potentie heeft om een samenhangende kust te worden waar
kwaliteitsverwachtingen worden waargemaakt. Voor bewoners en voor rustzoekers uit de
omgeving.
Op basis van de bovenstaande analyse is de kust van Gooise Meren te verdelen in zes
deelgebieden, die ieder een specifieke eigen karakterisering hebben. Passend bij deze karakters en
onder andere op basis van de door participanten geleverde input, worden 21 kansen langs de kust
benoemd. Variërend van onder andere de aanpak van fonteinkruid, het beter gebruik maken van
de bestaande eilanden voor de kust, de puzzel binnen de vesting Muiden, de fysieke inrichting van
Muiderberg, natuur- en recreatiegebied Naarderbos, herkenbaarheid van de Zuiderzeefietsroute
en de zichtbaarheid van de klifkust. Deze gebiedskarakterisering en de benoemde kansen bieden
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bewoners, initiatiefnemers en overheden duidelijkheid over wat de mogelijkheden en
onmogelijkheden zijn langs de kust van Gooise Meren.
Deze visie is op hoofdlijnen samen te vatten in een zestal elementen. De eerste vier betreffen
uitgangspunten die voor het hele kustgebied van Gooise Meren gelden:
1. Kies voor behoud en bescherming van het landschap, natuur en cultuurhistorie
2. Kies voor het behoud en de ontwikkeling van het routenetwerk voor wandelaar, fietser, kano
en sloep.
3. Haak als gemeente beter aan bij de regionale Gebiedsagenda IJsselmeer 2050.
4. Werk samen met ondernemers en inwoners om kansen voor het kustgebied echt te kunnen
pakken.
Daarnaast zijn er twee thema’s voor twee specifieke gebieden, te weten:
5. Kies voor het behoud en verdere optimalisatie van de watersportfuncties aan de oevers van de
Vecht; met als logische vervolgstap het opstellen van een Uitvoeringsprogramma herinrichting
Havens van Muiden.
6. Kies voor behoud en verdere optimalisatie van natuur- en recreatiegebied Naarderbos; met als
logische vervolgstap het opstellen van Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatiegebied
Naarderbos
3.

Beoogd effect
Het vaststellen van de Visie Aan de Gooise Kust. Door de in de visie benoemde kansen te benutten,
geeft Gooise Meren een impuls aan (water)recreatie en toerisme aan de kust. Met het hanteren van
de in de visie genoemde zes principes en de gebiedsbeschrijvingen heeft de gemeente een eerste
toetsingskader voor initiatieven in handen. Daardoor hebben de verschillende belanghebbenden in
het gebied duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden. En kan de gemeente op basis
van een integrale analyse reageren op voorstellen die het kustgebied raken.

4. Argumenten en onderbouwing
1.1 Met het vaststellen van deze visie wordt invulling gegeven aan de ambities van het college zoals
deze benoemd staan in het College Uitvoeringsprogramma (CUP).
Met de uitgangspunten zoals deze in die visie Aan de Gooise Kust benoemd staan, wordt
uitvoering gegeven aan de uitganspunten van de Economische Visie en gehoor gegeven aan
de bestuurlijke ambities zoals deze in het CUP geformuleerd staan: het ontwikkelen van een
visie voor Waterfront en Havens dat watertoerisme en recreatie een impuls geeft. Daarnaast
draagt de visie bij aan ambities op o.a. het gebied van duurzaamheid, cultuur en cultureel
erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving.
1.2 De kansen op het gebied van (water)recreatie en toerisme worden benoemd.
Aan de hand van de analyse van de kansen en mogelijkheden in het gebied van
(water)recreatie en havens, biedt deze visie handvatten voor het verder uitwerken en benutten
van de mogelijkheden, passend bij de huidige trends en ontwikkelingen.
1.3 Met deze visie geeft Gooise Meren duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het
kustgebied, voor zowel bewoners, ondernemers, bezoekers, als overheden.
Door zes heldere uitgangspunten en duidelijke gebiedsbeschrijvingen voor deelgebieden te
hanteren, is voor alle stakeholders in en om Gooise Meren duidelijk waar de gemeente voor
staat en aan welke randvoorwaarden ontwikkelingen aan de kust moeten voldoen.
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1.4 Er wordt een heldere en goed onderbouwde keuze gemaakt voor het marketing profiel voor de
kust.
Op basis van de toepassing van dit marketing profiel, kan Gooise Meren zich beter profileren
richting de gewenste bezoekers. Ook kunnen aan de hand van de uitwerking van dit marketing
profiel mogelijkheden voor (water)recreatie aan het kustgebied worden toegevoegd, die de
samenhang in het gebied verbeteren, waardoor het gebied in z’n geheel aantrekkelijker wordt
voor bezoekers.
1.5 Er kan op basis van de visie uitvoering gegeven worden aan een aantal urgente kansen.
Nu is het moment om door te pakken: met deze visie zijn de kaders geschapen en door de
participatietrajecten is er gewerkt aan het verbeteren van de relatie met stakeholders. Als we
dit laten lopen brengt dat risico’s met zich mee. Ook kan vertraging er voor zorgen dat
kansrijke ontwikkelingen die nu nog mogelijk zijn niet meer haalbaar worden, specifiek voor
het Naarderbos en de haven van Muiden.
Wanneer er vertraging zou ontstaan rondom de besluitvorming voor de visie Aan de Gooise
Kust, als gevolg van de huidige Corona-maatregelen, dan is op basis van de bovenstaande
onderbouwing ons advies om deze twee kansen toch op korte termijn alvast op te pakken.
1.6 Met deze visie wordt een significantie bouwsteen aangeleverd voor de omgevingsvisie van Gooise
Meren.
In de toekomst wordt in Nederland de Omgevingswet van kracht. Gooise Meren werkt aan één
lokale Omgevingsvisie. Deze wordt, naar verwachting, eind 2020, begin 2021 aan de
gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. De voorliggende Visie Aan de Gooise Kust wordt
in deze lokale Omgevingsvisie integraal opgenomen.
5.

Houd rekening met en onderbouwing
1.1 Het oppakken van urgente trajecten vraagt om beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit.
Omdat ambtelijke capaciteit binnen Gooise Meren beperkt is, moet aan de urgente trajecten
prioriteit worden gegeven en moet de benodigde menskracht vrij worden gemaakt. Het traject
Naarderbos wordt op dit moment al opgepakt in de procedure voor het opstellen van het
bestemmingsplan. Voor de haven en noordwestkop van Muiden heeft een aantal partijen uit
Muiden zich inmiddels georganiseerd. Samen met de groep relevante stakeholders zal Gooise
Meren een ‘Het Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden’ op moeten gaan
stellen. Dit traject vraagt vanwege de complexiteit en de raakvlakken met de reeds lopende
projecten om de inzet van een ambtelijk projectleider.
1.2 Het is op dit moment nog niet duidelijk welke consequenties de energietransitie voor de kust kan
hebben.
Op het moment van schrijven wordt gewerkt aan een aantal trajecten op energie gebied, zoals
de regionale energietransitie (RES) en aardgasvrij Muiderberg. Vanuit het nationaal
Klimaatakoord hebben de Energieregio’s de opgave om te kijken waar er welke mogelijkheden
zouden zijn voor het opwekken van alternatieve energie. Daarbij kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld aquathermie, windmolens of (drijvende)zonnevelden. Uit de inventarisatie die
ten behoeve van de concept RES is uitgevoerd in de subregio Gooi en Vechtstreek, blijkt dat
het Gooimeer één van de potentiele locaties is voor opwekken van alternatieve energie.
Dergelijke vormen van energiewinning zouden een groot effect hebben op het kustgebied van
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Gooise Meren. Deze visie Aan de Gooise Kust kan in dit proces juist ook dienen als input om de
standpunten vanuit Gooise Meren voor het voetlicht te brengen.
1.3 Het verloop van de aanwezigheid van fonteinkruid is bepalend voor het mogelijk gebruik van het
Gooimeer en IJmeer.
Tijdens het opstellen van de visie is zo breed mogelijk input opgehaald bij diverse
beleidsterreinen en overheden. De informatie zoals deze nu bekend is, is verwerkt in deze
visie. Op het gebied van fonteinkruid wordt samen met de partners uit het IJsselmeergebied
hard gewerkt aan een strategie en beheersmaatregelen voor de toekomst. De inzetbaarheid
en effectiviteit van deze maatregelen is op dit moment onbekend. Wel is duidelijk dat wanneer
het fonteinkruid verder op blijft rukken, dit grote gevolgen heeft voor o.a. watersport
mogelijkheden op het Gooimeer en IJmeer.
6. Duurzaamheid
Ecologie en beleving van bezoekers gaat hand in hand. Daarom is duurzaamheid tijdens het
opstellen van de visie Aan de Gooise Kust steeds een nadrukkelijk uitgangspunt geweest. Dit blijkt
onder andere uit het feit dat het versterken van biodiversiteit en het tegengaan van versnippering
van natuur speerpunten zijn. Ook wordt hier invulling aan gegeven in de aanbevelingen om te
kiezen voor ‘behoud en bescherming van landschap, natuur en cultuurhistorie’ en ‘voor behoud en
ontwikkeling van het routenetwerk voor wandelaar, fietser, kano en sloep.’
7.

Financiële onderbouwing
Voor de uitvoering van uit de Visie Aan de Gooise Kust volgende aanbevelingen zijn geen extra
budgetten opgenomen in de begroting. De visie biedt in de eerste plaats een kader en handvatten
aan initiatiefnemers die willen weten welk type ontwikkeling er waar aan de kust mogelijk zou
kunnen zijn. Wel worden daarnaast in de visie Aan de Gooise Kust concrete aanbevelingen gedaan
met betrekking tot het opstellen van een Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden
en het opstellen van een Uitvoeringsprogramma Natuur- en Recreatiegebied Naarderbos. Ten
aanzien van Natuur- en Recreatiegebied Naarderbos wordt momenteel een traject doorlopen om
te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Het budget hiervoor is reeds voorzien.
Om ook aan de ambitie voor de Havens van Muiden invulling te kunnen geven, is in de
Perspectiefnota 2021-2024 aanvullend budget aangevraagd om dit ‘Uitvoeringsprogramma
herinrichting Havens van Muiden’ op te kunnen starten. De inschatting van de gemeentelijke kosten
voor het opstellen van dit uitvoeringsprogramma ziet er als volgt uit:
€60.000
Projectleiding
€75.000
Participatie en ontwerp
€15.000
Communicatie/facilitair
€150.000
Totaal

8. Communicatie en participatie
De visie is tot stand gekomen na het doorlopen van een uitgebreid participatieproces. Voorafgaand
aan de visievorming, is een aparte inventarisatiefase doorlopen. In deze fase hebben alle mogelijke
betrokkenen de gelegenheid gekregen om zowel online als tijdens een aantal bijeenkomsten hun
dromen, wensen en ideeën voor de Gooise Kust met elkaar en met de gemeente te delen. Deze
input is meegenomen naar de visievorming en daar verder aangescherpt in twee intensieve en
goed bezochte bijeenkomsten en een groot aantal 1-op-1 gesprekken. De kansen en
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aanbevelingen die in de visie gegeven worden zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op al deze
input, maar ook getoetst aan de opgave zoals deze in de Economische Visie en het college
uitvoeringsprogramma worden gedefinieerd. In de visie is er nadrukkelijk óók oog voor belangen
die tijdens het participatieproces minder prominent voor het voetlicht zijn gebracht.
Na vaststelling van de visie Aan de Gooise Kust zullen de visie en bijlagen online op de
projectpagina van Gooise Meren gepubliceerd worden.
Daarnaast zal de visie Aan de Gooise Kust en de aanbevelingen die gedaan worden, ingebracht
worden in de reguliere overlegstructuren zoals deze nu per kern reeds bestaan (o.a. de
Centrummanagement Overleggen.)
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
Na vaststelling van de voorliggende visie Aan de Gooise Kust door uw raad, zal in samenwerking
met de verschillende betrokken partijen en belanghebbenden, gestart worden met het benutten
van de genoemde kansen en het implementeren van de gedane aanbevelingen. In Muiden zal
samen met een gemeentelijk projectleider gestart worden met het vormgeven van het
‘Uitvoeringsprogramma herinrichting Havens van Muiden’.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

M. van Schaik
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
Bijlage 1: Visie Aan de Gooise Kust
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘’ met zaaknummer 1711114 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.

De visie Aan de Gooise Kust vast te stellen.

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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