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1. Kennisnemen van
de start van de gebiedsagenda Landschap en het geactualiseerde programma Groene Uitweg met daarin
de projectvoorstellen van de gemeente Gooise Meren. De projecten die aanvullende cofinanciering
behoeven worden komend jaar uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd bij de gemeenteraad.
2. Inleiding
Sinds 2007 wordt de provincie door gebiedspartijen en lokale overheden in een gezamenlijk overleg1
geadviseerd over programma Groene Uitweg2 en andere grote projecten voor landschap en natuur in de
regio. Voorbeelden daarvan zijn Rondje Naardermeer, De Kampen en de Groene Schakel.
Inmiddels zijn de meeste van deze projecten in uitvoering en goed belegd. Om de samenwerking voort te
zetten hebben de partijen de afgelopen periode gewerkt aan een gebiedsagenda Landschap voor Gooi,
Vechtstreek en Diemerscheg en aan een actualisatie van het subsidieprogramma Groene Uitweg.
Bestuurlijk platform
Het doel van het platform is de ontwikkelingen in het (binnendijkse) landelijk gebied aan de oostkant van
Amsterdam te volgen en te ondersteunen. Het bestuurlijk platform voert namens de provincie NoordHolland nog steeds het programma Groene Uitweg uit. De betrokken partijen treft u in de bijlage.
Gebiedsagenda landschap
Vanuit het bestuurlijk platform is een gebiedsagenda opgesteld. Doel van de agenda is het vormen van een
leidraad voor de thema’s en acties waar het platform zich voor zal inspannen. Deze gebiedsagenda is geen
beleid of kaderstellend document voor de deelnemers, maar laat zien waar de diverse partijen aan werken
en waar specifieke gezamenlijke acties zijn. Hiermee wil het platform de bekendheid en transparantie
bevorderen. Op de website van de Regio kunt u meer informatie vinden over het platform en de
gebiedsagenda: https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/landschap/
Groene Uitweg
Het Groene Uitwegprogramma loopt vanaf 2007 en bevatte oorspronkelijk ca. 93 miljoen als tegenhanger
van de investeringen in infrastructuur en woningbouw. Naar aanleiding van het vervallen van een groot
project, de vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en het Gooimeer, en een meevaller bij realisatie van
faunapassages in het Naardermeer is er een vrijval van circa 16 miljoen euro in het programma ontstaan. In
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Dit overleg heeft verschillende namen gehad zoals Gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht en tot 2020
Stuurgroep Gooi en Vechtstreek.
2
https://archief13.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20160610060754/http://www.noordholland.nl/web/Projecten/De-Groene-Uitweg.htm. Binnenkort wordt de website geactualiseerd met de
nieuwe projecten.

de afgelopen maanden hebben alle partijen in het platform de gelegenheid gehad om projectvoorstellen
te doen. De gemeente Gooise Meren heeft daarbij diverse projectvoorstellen aangedragen.
Op 15 november jl. is door Provinciale Staten het geactualiseerde programma vastgesteld op basis van de
speerpunten van de gebiedsagenda en consultatie van het platform. Het programma is bij de provincie
opgenomen in het Programma Natuurnetwerk.
Projectenlijst Gooisemeren
De volgende projecten spelen binnen de gemeente Gooise Meren. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt
tussen:
- Bestaande projecten die met de bijdrage van GU-middelen volledig worden gerealiseerd;
- Nieuwe projecten waarvoor GU-middelen zijn gereserveerd en die cofinanciering behoeven;
- Projecten die door derden zijn geïnitieerd en ook kansen biedt voor Gooise Meren.
projectvoorstel
Beschrijving
Bestaande projecten afronden
Afronding VmdVM
Het gebiedsprogramma Verder met de Vesting
Muiden is in 2016 opgezet en begroot. Het
programma loopt door tot 2023. Bijdrage voor de
afronding van het programma met
grondverwerving, verleggen kabels en leidingen en
indexering.
Entree Vestingstad
Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de
Zuidwest
zuidwestelijke entree van Muiden. De groene
inpassing van Weesperweg en Singelgracht, de
routing P1-> vesting Muiden en een groene
wandelroute tot en met de Spieringbrug.
Biodiversiteit o.a.
Versterken routes door Gooise Meren,
kern Muiderberg
bijvoorbeeld het aanleggen van fijnmazige
faunaverbindingen onder het wegennet. Aanleg en
beheer habitats voor icoonsoorten.
Nieuwe projecten (*)
Masterplan Vesting
Door de ontwikkeling van De Krijgsman en
Noordwest met
Weespersluis zal het recreatieve gebruik op water
A’damse poortbrug
en land toenemen in de noordwest Muiden.
Toename verkeer, knelpunt Amsterdamsepoort,
beleving vesting en ontwikkelingen rondom de
haven behoeven en een integraal Masterplan én
een bijbehorend maatregelenpakket.
Natuurboulevard 2.0
Doelstelling is het versterken van de ecologische
en recreatieve waarde van de IJmeer- en
Gooimeerkust, het verbeteren van de veiligheid
van de route alsmede versterken van de
leesbaarheid van de Stelling van Amsterdam /
NHW.
Binnenhaven/
Masterplan Waterpoort Muiden met daarin ruimte
Waterpoort Vecht
voor een natuurhaven voor sloepen, een
optimalisatie van de bestaande ligplaatsen aan de
oevers van de Vecht en het Balkengat Bijdrage
voor een integrale aanpak, quick wins optimalisatie
en verwerven grondpositie.
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Aanlegplaatsen
trekvaarten

Er zijn langs de Muidertrekvaart (50 st) en ter
hoogte van het Vestingplein (10st)
aanlegvoorzieningen beoogd, voor bootjes en
sloepjes. Dit faciliteert de behoefte en voorkomt
verrommeling.
Projectvoorstellen derden
Vaarnetwerk
Doelstelling is het versterken van het regionale
kanonetwerk, het faciliteren van elektrisch varen
en het beleefbaar maken van historische
waterlopen en onderdelen van vestingwerken.
Agrarische erven
Stimulering erfbeplanting en kavelsloten
agrarische percelen.
Muiderslot
Versterken van de leesbaarheid en beleving van de
verdedigingswerken door de eeuwen heen, het
vergroten van recreatieve toegankelijkheid van de
buitenruimte, ook voor mindervaliden incl.
fietsvoorzieningen.
Fietsroutenetwerk
Realiseren van een kwalitatief en actueel
fietsroutenetwerk voor inwoners en bezoekers van
Gooi &Vecht. Recreatie is bevorderlijk voor de
gezondheid en draagt bij aan de mentale en
fysieke kwaliteit van leven.
Faunapassages
Doel is het realiseren van ontbrekende schakels in de
Waterlandtak en
ecologische verbindingen, met name voor het
Gooimeertak
passeren van de trekvaarten en de wegen daarlangs.
Latere werken NHW
Doelstelling is het bevorderen van de bekendheid
en leesbaarheid van de periode 1930-1940 van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie en dit te verbinden
aan recreatieve, cultuurhistorische en ecologische
doelstellingen, o.a. Kazematten in de
schootsvelden.
Uitvoeringsregeling
Subsidieregeling voor vergroening, verduurzaming of
agrarische sector
verbreding van agrarische bedrijven
Diemerscheg
Pilot Nat Klimaatbos, recreatief rondje Diemerscheg
(fietsrondje), Ecologische verbindingen A1/A7
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(*) Het programma Groene Uitweg (GU) biedt dus ook kansen voor het realiseren van nieuwe
ambities/ projecten zoals deze spelen binnen de gemeente. De provincie heeft de volgende
bijdrage gereserveerd voor Gooise Meren:
Project Gooise Meren
Gereserveerde bijdrage GU
Cofinanciering Gooise Meren
De natuurboulevard:
€ 1.050.000,€ 100.000,De binnenhaven:
€ 265.000,€ 115.000,Amsterdamse Poortbrug:
€ 1.850.000,€ 790.000,Aanlegplaatsen trekvaart:
€ 420.000,€ 180.000,3. Kernboodschap
Met de programmering van diverse projecten in het Groene Uitwegprogramma ontstaat een kans voor
Gooise Meren om projectvoorstellen te doen die steun bieden aan lopende projecten, invulling geven aan
beleidsambities en inspelen op actualiteiten in het landelijke gebied. In bredere zin kan de gemeente
daarmee een bijdrage leveren aan de gezamenlijke ambities uit de Gebiedsagenda Landschap en het
geactualiseerde programma Groene Uitweg. Met deze aanpak wordt het Groene Uitweggebied verder

ontwikkeld opdat een recreatief aantrekkelijk belevingslandschap ontstaat met veel ruimte voor
cultuurhistorie, natuur en landschappelijke waarden.
De definitieve subsidieaanvragen worden komend jaar voorbereid in overleg met projectbetrokkenen en
belanghebbenden en ingediend. De projectenvoorstellen waarbij aanvullende cofinanciering nodig is
zullen voorgelegd worden aan de raad.
4. Consequenties
Het vaststellen van het programma door Provinciale Staten houdt in dat de middelen gereserveerd zijn.
Opname in het programma is een mogelijkheid, maar geen verplichting om ook uitvoering te geven aan de
projecten. Om in aanmerking te komen voor de middelen moet een onderbouwde subsidieaanvraag
worden gedaan, waarin onder meer getoetst wordt of de aanvraag uitvoering geeft aan de
projectvoorstellen en of cofinanciering (indien nodig) aanwezig is.
De projecten kunnen, en soms moeten, nog nader uitgewerkt worden en die ruimte is er ook. In de
projectvoorstellen is dan ook transparant gecommuniceerd over de status van de projecten, de
mogelijkheden van cofinanciering, draagvlak bij betrokkenen en de fase van besluitvorming.
Voor een aantal projecten, waaronder vier projectvoorstellen van Gooise Meren (hierboven met een *
aangegeven) is niet zonder meer duidelijk dat (volledige) cofinanciering beschikbaar is of zal komen. Dit
moet binnen 1 jaar worden gezocht en afgewogen. Tijdens de coalitievorming of bij de behandeling van de
perspectiefnota kunt u eventueel rekening houden met deze projectvoorstellen. De projectvoorstellen
worden uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd bij de raad.
Als kanttekening geldt dat programmering kan vervallen als duidelijk wordt dat er geen subsidieaanvraag
zal volgen. Dit wordt jaarlijks door het platform gemonitord. Niet benutte middelen gaan terug naar het
programma en komen beschikbaar voor projectvoorstellen in het gehele Groene Uitweggebied.
5. Communicatie
De Regio Gooi en Vechtstreek verantwoordelijk voor de communicatie naar betrokken overheden en
omgeving vanuit het platform. Op de website van de Regio kunt u meer informatie vinden over het
platform en de gebiedsagenda: https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/landschap/ . De
provincie is primair verantwoordelijk voor communicatie over het programma Groene Uitweg.
Voor het programma Groene Uitweg wordt nog een publieksflyer gemaakt.
6. Vervolg
Met de vaststelling van het programma Groene Uitweg geeft Provinciale Staten groen licht voor het
indienen van subsidieaanvragen. De projectvoorstellen van Gooise Meren zijn globaal van opzet en bieden
veel ruimte voor nadere invulling. In nauw overleg met belanghebbenden worden deze voorstellen verder
uitgewerkt tot definitieve aanvragen. Een prachtige kans voor de gemeente.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,

drs. H.M.W. ter Heegde,

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Bijlage: Samenstelling van het platform
Bart Heller neemt het voorzitterschap over van de gedeputeerde natuur (Esther Rommel), die lid
blijft. Bart Heller is wethouder in Hilversum en vertegenwoordigt de regio ook in de
Metropoolregio Amsterdam over dit onderwerp. Verder zijn vertegenwoordigd: regiogemeenten
(door wethouders Jorrit Eijbersen en Gerard Knoop), Regio Gooi en Vechtstreek (door Jan-Jaap de
Kloet), Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Amsterdam, gemeente Diemen,
Rijkswaterstaat, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord en
HISWA-RECRON.
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