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1 Toelichting
1.1 Aanleiding
Wij willen deelnemers aan de gebiedsparticipatie ‘Aan de Gooise Kust’ informatie bieden als basis voor
het delen van wensen, ideeën en dromen in de eerste fase van het participatietraject van de visie Aan
de Gooise Kust. We hopen hiermee bewustwording te creëren van bestaande kaders, waaronder
vigerende wet- en regelgeving, die participanten kunnen gebruiken om integraal te adviseren tijdens
het participatietraject.

1.2 Leeswijzer
De gemeente heeft verschillende onderwerpen benoemd die zij belangrijk vindt voor de Gooise Meren.
Deze zijn omschreven in ‘hoofdthema’s’ en in ‘kwaliteitsthema’s’. De keuze van deze thema’s is zo dat
die visie Aan de Gooise Kust inpasbaar is in de Omgevingsvisie die voor Gooise Meren opgesteld gaat
worden.
Er zijn vier hoofdthema’s gekozen die voor de toekomstige visie ‘Aan de Gooise Kust’ belangrijk zijn. De
‘hoofdthema’s’ zijn deze:
- Landschap en cultuurhistorie
- Natuur
- Havens en water
- Recreatie en toerisme
De gemeente onderscheidt ook ‘kwaliteitsthema’s’. Kwaliteitsthema’s zijn voor de gemeente….
(toelichting op definitie die gemeente gebruikt voor ‘kwaliteitsthema’s)
- Mobiliteit
- Duurzaamheid
- Veiligheid
- Innovatie en ontwikkeling
Op de volgende pagina’s zijn per hoofdthema en kwaliteitsthema punten omschreven vanuit actueel
beleid en voorhanden zijnde documentatie. Daarnaast staat aangegeven uit welke
beleidsstukken/documenten de informatie verkregen is. De gegeven informatie is indicatief en niet
volledig. Ten slot is er per thema een koppeling gemaakt met het College Uitvoeringsprogramma
(CUP).
Naast dit basisdocument zijn er drie kaarten gemaakt waarop de informatie uit dit document is
verwerkt. Wij hopen met deze kaarten inzicht te geven in de ruimtelijke uitwerking van de
hoofdthema’s, los van elkaar, maar ook in samenhang.
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2 Hoofdthema: landschap en
cultuurhistorie
2.1 Informatie
Van dit hoofdthema is ook een kaart gemaakt waarin de informatie die daarvoor geschikt is ook staat
weergegeven.
Hieronder volgen punten, omschreven vanuit actueel beleid en documentatie:
• Er is sprake van aanhoudende veendaling en verdroging
• Het gebied kent voormalige landgoederen langs de kust: Valkeveen, Oud Naarden, Echobos en
Kocherbos
• In het landschap liggen voormalige zanderijen en vaarten voor de afvoer van afgegraven zand naar
Amsterdam
• Aan de kust ligt de Oude Zeedijk
• Er zijn restanten van de Klifkust, met nog zichtbare dijkdoorbraken (wielen)
• Het gebied bestaat uit grofweg drie landschapstypes; 1. bosgebied (tussen Naarden en Huizen),
2. open polderlandschap (tussen Naarden en Muiden) en 3. Zuiderzeelandschap (buitendijks
landschap langs het Gooimeer)
• Het meeste landschap heeft een beschermde status (Natuurnetwerk Nederland, Natura 2000,
Nieuwe Hollandse Waterlinie). Doel is om een samenhangend netwerk van natuurgebieden te
creëren, te vergroten en met elkaar te verbinden
• Het eigendom van gronden is gefragmenteerd. Het bosgebied en gronden langs de kust zijn veelal
in eigendom van verschillende overheden/instanties. Het open polderlandschap is veelal in
eigendom van particulieren.
• Het gebied kent door UNESCO-status beschermde delen: o.a. Stelling van Amsterdam en Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Kern van de regelgeving is dat kernkwaliteiten van het werelderfgoed worden
versterkt en niet mogen worden aangetast.
• Het gebied kent ook diverse aardkundige monumenten; o.a. De Waver, de Vecht/Aetsveldsche
Polder, Weesp-Muiden (oorspronkelijke afvoer van de Rijn en polder), het Naardermeer en de
stuwwallen in het Gooi (bij Valkeveen)
• Zowel Naarden als Muiden lagen eerst meer richting de Zuiderzee. In het water ter plaatse zullen
zeker nog archeologische resten aanwezig zijn

2.2 Bestuurlijke ambities
Een greep uit het College Uitvoeringsprogramma:
• Bevorderen van het behoud van historisch vastgoed en
beschermde stads- en dorpsgezichten
• Opstellen van de nota Cultureel Erfgoed
• Bijdragen aan een regionale cultuurvisie en een
kwaliteitsbeeld cultureel landschap Gooi en
Vechtstreek
• Benutten van ons cultureel erfgoed ten behoeve van
recreatie en verbinding

Een greep uit beleidstukken en documentatie:
• Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek
(Regio)
• Natura 2000
• NNN (Natuurnetwerk Nederland)
• UNESCO (o.a. Stelling van Amsterdam,
Pampus etc.)
• Verkenning IJmeer en Gooimeer (Regio)
• IJmeer Ruimtelijk-landschappelijk
perspectief & recreatieve kansen
(Gemeente Amsterdam & Almere)
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3 Hoofdthema: natuur
3.1 Informatie
Van dit hoofdthema is ook een kaart gemaakt waarin de informatie die daarvoor geschikt is ook staat
weergegeven.
Hieronder volgen punten, omschreven vanuit actueel beleid en documentatie:
• Er is ruimte en rust nodig voor het goed functioneren van natuurgebieden
• De natuur is kwetsbaar voor versnippering van gebieden/landschappen
• Droge zandgronden zijn gevoelig voor verzuring als gevolg van stikstof en fijnstof
• Het Gooi is een uniek gebied qua landschap en ecologie
• Op korte afstand zijn veel verschillende biotopen en gebied specifieke habitatten. Bijzonder zijn
restanten van de klifkust, ontstaan onder invloed van de voormalige Zuiderzee
• Het gebied kent hoge droge zandgronden (bossen, heide, akkers) en natte veengronden (open
gebieden met grasland)
• Het gebied kent bijzondere natuurwaarden: o.a. de otter, das, raaf, zwarte specht, ringslang en
doelsoorten natura 2000-gebieden
• De natuurgebieden zijn voornamelijk in eigendom van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten
• Het gebied kent diverse faunaverbindingen
• Sommige gebieden zijn aangeduid als NNN en/of Natura 2000 gebied

3.2 Bestuurlijke ambities
Een greep uit het College Uitvoeringsprogramma:
• Behouden en versterken van natuurwaarden
• Versterken van de biodiversiteit

Een greep uit beleidstukken en documentatie:
• Natura 2000
• NNN (Natuurnetwerk Nederland)
• Provinciaal ruimtelijke verordening
• Provinciaal Structuurplan
• Visie Buitenruimte
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4 Hoofdthema: havens en water
4.1 Informatie
Van dit hoofdthema is ook een kaart gemaakt waarin de informatie die daarvoor geschikt is ook staat
weergegeven.
Hieronder volgen punten omschreven vanuit actueel beleid en documentatie:
• Het Restauratieplan Vecht is van kracht. Hierin worden o.a. beschoeiing/oevers en aanlegbeleid
behandeld
• Een nieuwe vaarverbinding tussen Naardertrekvaart en Jachthaven Naarden voor de BRTN-klasse
• Doorsteek bij Naarden zodat een rondje gevaren kan worden
• Waterrecreatie heeft effect op de ecologie. Let op migratiezones van dieren
• Binnenhaven Muiden
• Passantenhaven Naarden (Gooimeer Zuid)
• Passantenplekken Muiden (nabij Muizenfort)
• Optimalisatie Naardertrekvaart, o.a. door de aanleg van een steiger in Naarden (Keverdijk)

4.2 Bestuurlijke ambities
Een greep uit het College Uitvoeringsprogramma:
• Ontwikkelen van een visie voor Waterfront en Havens.
Deze visie omvat zowel de kuststrook als de huidige en
potentiele nieuwe havens. We hebben hierbij oog voor
duurzaam watertoerisme
• Onderzoeken van de (ruimtelijke en technische)
haalbaarheid van een binnenhaven in Muiden

Een greep uit beleidstukken en documentatie:
• Economische visie Gooise Meren 2040 –
Ruimte voor ondernemerschap (2017)
• Visie op waterrecreatie in Noord-Holland
2030 – Water, bron van recreatie Provincie Noord-Holland (2016)
• Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied
• Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening (Barro), o.a. buitendijks bouwen
• Waterwet
• Waterkeur – Waterschap AGV (2017)
• Nationaal Waterplan 2016-2021
• Agenda IJsselmeergebied 2050
• Regionaal aanbod waterplanten zuidelijk
IJsselmeergebied
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5 Hoofdthema: recreatie en
toerisme
5.1 Informatie
Van dit hoofdthema is ook een kaart gemaakt waarin de informatie die daarvoor geschikt is ook staat
weergegeven.
Hieronder volgen punten omschreven vanuit actueel beleid en documentatie:
• Gooise Meren heeft aantrekkingskracht als het gaat om water, cultuur, cultuurhistorie, creativiteit,
interessante kernen. Die kracht gaan we versterken door bestemmingen aantrekkelijker te maken
door ze te verbinden en te promoten bij doelgroepen die we graag ontvangen, zoals: natuur- en
cultuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, sporters, fotografen en fijnproevers.
• We versterken waterrecreatie en watertoerisme door verbindingen via het binnenwater (tussen
Muiden en Weesp, Muiden en Naarden, Naarden en het Oostelijke Vechtplassengebied) en het
buitenwater (via Muiden en Muiderberg naar het IJmeer en via Naarden naar het Gooimeer).
• We benutten de unieke combinatie van water, cultuur en historisch erfgoed. En zorgen voor
passende randvoorwaarden (bereikbaar, toegankelijk).
• Actuele situatie met betrekking tot horeca, overnachtingen, recreatie, sport staat op de kaart
aangegeven.

5.2 Bestuurlijke ambities
Een greep uit het College Uitvoeringsprogramma:
• Verbindingen in de regio (regionale verkenning van alle
attracties)
• Ontwikkelen van een visie voor Waterfront en Havens.
Deze visie omvat zowel de kuststrook als de huidige en
potentiele nieuwe havens. We hebben hierbij oog voor
duurzaam watertoerisme.
• Werken aan informatie en promotie voor toeristen en
recreanten
• Verbeteren van de voorzieningen voor toeristen en
recreanten
• Versterken van de infrastructuur en positie ‘cultuur en
erfgoed’ in de regio
• Benutten van ons cultureel erfgoed ten behoeve van
recreatie en verbinding

Een greep uit beleidstukken en documentatie:
• Economische visie Gooise Meren 2040 –
Ruimte voor ondernemerschap (2017)
• Visie op waterrecreatie in Noord-Holland
2030 – Water, bron van recreatie Provincie Noord-Holland (2016)
• Uitvoeringsagenda recreatieve
ontwikkeling Randmeren
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6 Kwaliteitsthema: mobiliteit
6.1 Informatie
Hieronder volgen punten omschreven vanuit actueel beleid en documentatie:
• Het nieuwe Mobiliteitsplan wordt opgesteld (mobiliteitsvisie en uitvoeringsplan, inclusief
parkeervisie)
• P+R intensiveren in toekomst, ombouw naar mobiliteit hub
• Het opstellen van een visie voor deelauto’s en deelfietsen
• Goede bereikbaarheid tussen kust en achterland, randvoorwaarde mobiliteitsplan
• Voldoende parkeerplaatsen realiseren bij bestemmingen met veel bezoekers (Muiden/ Muiderslot,
Naarden, Bussummerhei)
• Betere aansluitingen realiseren op station Naarden-Bussum
• Verbeteren van de OV-bereikbaarheid Muiden / Muiderberg
• Herstellen en vergroten van parkeervoorzieningen voor bezoekers buiten de vesting Muiden
• MRA Snelfietsroute Hilversum-Amsterdam
• Regio GV Doorfietsroutes van en naar OV knooppunten

6.2 Bestuurlijke ambities
Een greep uit het College Uitvoeringsprogramma:
• Opstellen van een nieuw mobiliteitsplan
• Toegankelijkheid is de norm: iedereen moet kunnen
meedoen. De buitenruimte nodigt ertoe uit dat ook
mensen met een beperking er gebruik van kunnen en
willen maken. Daarom besteden we aandacht aan
routing en bewegwijzering in de buitenruimte voor
inwoners, bezoekers, recreanten en toeristen.
• Integrale benadering van doorstroming,
verkeersveiligheid en leefbaarheid
• Realiseren netwerk van oplaadmogelijkheden als
collectieve voorziening voor transportmiddelen
• Stimuleren van fietsgebruik
• Uitwerken snel/doorfietsroutes MRA en Regio GV
• Borgen van een goede bereikbaarheid van de kernen,
inclusief nieuwe woonwijken en toeristische
trekpleisters, ook met het openbaar vervoer
• Historische centra Muiden en Naarden Vesting autoluw:
onderzoek uitvoeren (o.a.) naar haalbaarheid en
draagvlak in Muiden en Naarden. Vooronderzoek
Muiden gereed.

Een greep uit beleidstukken en documentatie:
• Verkeersstructuurplan Naarden 2011 –
2020
• Ontwerp catergoriseringsplan Gemeente
Muiden
• MIRT studie oostkant Amsterdam, vier
urgente gebiedsopgaven (pagina 11)
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7 Kwaliteitsthema: duurzaamheid
7.1 Informatie
Hieronder volgen punten omschreven vanuit actueel beleid en documentatie:
• Inzetten op de regionale energiestrategie: onderzoek naar landschap vs. energietransitie en
warmtevisie (welke warmtebron/energiebron gaat toegepast worden)
• Inzetten op Samen Sneller Duurzaam: lokale kennis, kunde en middelen samenbrengen op het
gebied van duurzaamheid

7.2 Bestuurlijke ambities
Een greep uit het College Uitvoeringsprogramma:
• Energieneutraal in 2050
• We verduurzamen ons handelen, werken met onze
inwoners aan plannen voor een duurzaam Gooise
Meren (stadslandbouw, zonnepanelen, elektrisch
rijden) en trekken samen met de gemeenten in onze
regio op om energie- en klimaatdoelen te behalen
• Inzetten van de Regionale Energietransitie
• Faciliteren van activiteiten en projecten die bijdragen
aan duurzaamheid
• Hergebruiken van grondstoffen: Gooise Meren,
regiogemeenten en GAD hebben zich als doel gesteld
om de gescheiden inzameling van afval te verbeteren
en de hoeveelheid restafval terug te dringen
• Stimuleren en ontwikkelen van duurzaam bouwen, het
gebruik van duurzame energie en het vergroenen van
de omgeving
• Verankeren van klimaatadaptief handelen in
gemeentelijk beleid
• Vergroenen van de openbare ruimte in het kader van
klimaatadaptatie en biodiversiteit
• Klimaatbestendig inrichten van de buitenruimte

Een greep uit beleidstukken en documentatie:
• Actieplan Samen Sneller Duurzaam
• Regionale Samenwerkingsagenda
• MRA
• Bouwbesluit
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8 Kwaliteitsthema: veiligheid (en
leefbaarheid)
8.1 Informatie
Hieronder volgen punten omschreven vanuit actueel beleid en documentatie:
• Veilige fiets- en wandelpaden: o.a. verlichting, oversteekbaarheid en bewegwijzering
• Veiligheid op het water: o.a. markeringen van zwemwater, waterski gebieden, vaargeulen
• Onderhoud en beheer van dijken/waterkeringen
• Leefbaarheidsonderzoek Moventum

8.2 Bestuurlijke ambities
Een greep uit het College Uitvoeringsprogramma:
• Inzetten op de kwaliteit van de leefomgeving. Samen met inwoners stappen zetten om Gooise
Meren nog veiliger en gezonder te maken: meer groen, minder geluidsoverlast, autoluwe kernen
• Inzetten op het Actieplan Leefbaarheid
• Bevorderen van de verkeersveiligheid bevorderen: o.a. stimuleren van veilig verkeersgedrag van
fietsers door zogenoemde ‘wachttijdvoorspellers’ toe te passen bij verkeerslichten
• Inspelen op acute knelpunten in de wijk: kleine aanpassingen in de openbare ruimte dragen bij aan
het vergroten van de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners

9 Kwaliteitsthema: innovatie en
ontwikkelingen
9.1 Informatie
Hieronder volgen punten omschreven vanuit actueel beleid en documentatie:
• Onderzoek naar voorzieningen in Muiden wordt binnenkort uitgevoerd: mogelijk ook interessant
voor voorzieningen die recreatie raken
• Zie ook het kwaliteitsthema Duurzaamheid (hoofdstuk 7)

9.2 Bestuurlijke ambities
Een greep uit het College Uitvoeringsprogramma:
• Vernieuwend samenwerken: we vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers en
maatschappelijk organisaties betrokken zijn bij het beleid en de uitvoering ervan. We investeren in
vernieuwende vormen van samenwerking.
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