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1. Kennisnemen van
Het besluit van het college om het Ontwikkelperspectief Diemerscheg als bouwsteen voor onze
lokale Omgevingsvisie vast te stellen.
2. Inleiding
De Diemerscheg is onderdeel van de kenmerkende en algemeen hoog gewaardeerde groene
scheggenstructuur van Amsterdam. Deze scheg wordt gekenmerkt door een grote ruimtelijke
dynamiek met (recent verbrede) doorsnijdende zware infrastructuur en woningbouw in de
Bloemendalerpolder, IJburg, KNSF-terrein en Diemen de Sniep. Tussen dat ontwikkelgeweld
liggen recreatieve voorzieningen en waardevolle natuur, zoals het Diemerbos en de
Natuurboulevard.
Rond en deels in de Diemerscheg is sprake van toenemende verstedelijking, waardoor de
recreatiebehoeften en recreatiedruk naar verwachting zullen toenemen. Naast verstedelijking
komen opgaven als energietransitie en klimaatadaptatie op het landschap af. Inpassen van meer
stedelijke functies in de scheg, die al zwaar belast is met infrastructuur en stadsuitbreidingen, is
een delicate zaak, die zorgvuldig afwegen vraagt.
3. Kernboodschap
Door het opnemen van de ambities van het Ontwikkelperspectief Diemerscheg in onze lokale
Omgevingsvisie wordt het behoud en de verdere groen-recreatieve ontwikkeling van deze scheg,
voor zover gelegen op het grondgebied van Gooise Meren, mogelijk.
4. Consequenties
Met betrekking tot het onderdeel ‘energieopwekkend landschap’ is door Gooise Meren
aangegeven dat er beperkt gemeentelijke prioriteit aan wordt gegeven. In het kader van de
uitwerking van de Regionale Energiestrategie NHZ is de gemeente voornemens om aan te sluiten
bij het proces van de buurgemeenten. Zodat op een later moment, wanneer er meer bekend is over
eventuele risico’s en mogelijkheden, hierover verdere besluitvorming kan plaatsvinden.
Vooruitlopende op het meerjarig Uitvoeringsprogramma Diemerscheg is namens de stuurgroep
Diemerscheg een aanvraag gedaan bij de Groene Uitweg voor vijf projecten: Pilot Nat Klimaatbos,
Rondje Diemerscheg, Natuurverbindingen, strandje Diem en Wandelpad Natuurboulevard. Deze
projecten dragen bij aan de 8 ontwikkellijnen in het Ontwikkelperspectief. Het besluit over de
toekenning is in de vergadering van het Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg van 23 april 2021
behandeld. De gevraagde financiering voor de vijf ingebrachte projecten is toegekend. Het besluit
Groene Uitweggelden wordt meegenomen in de behandeling van de begroting van de provincie in
het najaar 2021. De middelen voor de projecten zijn vanaf 1 januari 2022 beschikbaar. Groene
Uitweg vraagt een eigen bijdrage van minimaal 30% en subsidieert tot een maximum van 70%.
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5. Communicatie en participatie
De 70% versie van het Ontwikkelperspectief met daarin de eerste ideeën op hoofdlijnen is
voorgelegd aan eenieder die dat wil. Middels een online-enquête is een concept van het
ontwikkelperspectief (70%-versie) in het voorjaar van 2020 ter consultatie voorgelegd aan
stakeholders en gebruikers van het gebied. Uiteindelijk zijn er circa 1500 respondenten geweest die
hun mening over de voorgestelde ideeën hebben gegeven. Over het algemeen blijkt er een breed
draagvlak te zijn voor het inzetten van de voorgestelde ontwikkelprincipes.
6. Vervolg
Het Ontwikkelperspectief wordt verwerkt in de ontwerp Omgevingsvisie Gooise Meren.
Er wordt een meerjarenprogramma Diemerscheg opgesteld. Dit programma is (minimaal) gericht
op gezamenlijke projecten, die de gemeentegrens dan wel de bevoegdheden van de partners
overstijgen. Het meerjarenprogramma wordt jaarlijks in de stuurgroep Diemerscheg besproken en
beoordeeld of en zo ja, hoe het Ontwikkelperspectief Diemerscheg doorwerkt in het eigen beleid
van de Diemerscheg-partners (gemeenten, waterschap en Staatsbosbeheer). Voor het
meerjarenprogramma wordt een programma-coördinator aangesteld.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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