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1. Kennisnemen van
de gebiedsbiografie ‘Tussen Vecht, Meren en Stuwwal', bijbehorende tijdlijn en het proces om te
komen tot een Erfgoedvisie, ter voorbereiding op het thema-uur over erfgoed d.d. 25 november.
2. Inleiding
De gemeente Gooise Meren heeft een belangrijke taak in het zorgvuldig omgaan met erfgoed voor
het duurzaam behoud ervan. Tegelijkertijd staan we voor de opgave hoe we erfgoed kunnen laten
aansluiten bij de veranderingen van de moderne tijd. De klimaatveranderingen, de druk van
ruimtelijke ontwikkelingen, de grote woonopgave: al deze ontwikkelingen zijn van grote invloed op
het erfgoed. Erfgoed bepaalt mede onze kwalitatieve beleving van de openbare ruimte en dus van
onze kwaliteit van leven. In de opgaven die op ons afkomen, is het belangrijk dat we prioriteit
geven aan zorgen voor ons erfgoed en onze cultuurhistorie. Vandaar dat we beleid opstellen voor
erfgoed. Wij hebben ervoor gekozen het erfgoedbeleid integraal onderdeel te laten zijn van de
Omgevingsvisie. U bent in het voorjaar via een mededeling hierover geïnformeerd.
Op 25 november wordt u in een thema-uur over het proces om te komen tot een visie op erfgoed
geïnformeerd. We gaan tijdens het thema-uur ook nader in op de gebiedsbiografie ‘Tussen Vecht,
Meren en Stuwwal' en we geven daarbij een doorkijkje naar de beleidsambities voor erfgoed. Ter
voorbereiding op dit thema-uur ontvangt u deze raadsmededeling met bijlagen.
3. Kernboodschap
3.1 Gebiedsbiografie Gooise Meren als aanzet voor beleid
Om richting te geven aan het erfgoedbeleid is de gebiedsbiografie Gooise Meren ‘Tussen Vecht,
Meren en Stuwwal' opgesteld. De gebiedsbiografie geeft een overzicht van de ruimtelijke
ontwikkeling van het gemeentelijke grondgebied over de lange termijn en de sporen, die daarvan
bewaard gebleven zijn in ondergrond, landschap, infrastructuur en bebouwing. Aan de biografie is
een tijdlijn toegevoegd. De gebiedsbiografie vormt de aanzet voor de Erfgoedvisie. De
gebiedsbiografie en de bijbehorende tijdlijn treft u in de bijlagen aan.
3.2 Erfgoed om trots en zuinig op te zijn en vitaal te houden voor latere generaties
Het is van belang vast te leggen hoe we als gemeenschap voor nu en in de toekomst het erfgoed
behouden, versterken en de (maatschappelijke) meerwaarde inzetten. Daartoe vormt de
gebiedsbiografie en de daarin genoemde thema’s en verhaallijnen als fundament, de leidraad. Dit
vraagt om een andere manier van kijken naar en omgang met erfgoed. Het doel van de
Erfgoedvisie is om het erfgoed, zowel materieel als immaterieel een belangrijke bouwsteen te
laten zijn bij de ontwikkeling van onze gemeente en om Gooise Meren als aantrekkelijke gemeente
nadrukkelijker op de kaart te zetten. Erfgoed is een dragende en verbindende kracht voor allerlei
opgaven en ontwikkelingen binnen onze omgeving. Door erfgoed tijdig en betekenisvol in te
bedden in de gemeenschap levert het een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving,
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de aantrekkelijkheid van de gemeente als bezoeklocatie en aan een aangenaam vestigingsklimaat.
Als economische factor is erfgoed van belang voor de vitaliteit van onze gemeente.
3.3 We willen de kansen voor erfgoed benutten
We hebben voor de Erfgoedvisie een vijftal ambities geformuleerd, te weten:
1. De basis in stand te houden;
2. Erfgoed als vertrekpunt en dragende kracht bij ruimtelijke ontwikkelingen;
3. De toegankelijkheid en de beleefbaarheid van erfgoed te vergroten;
4. Inspiratie en richting bieden aan maatschappelijke opgaven;
5. Kennis en dialoog te organiseren.
Graag gaan we in het thema-uur met u hierover in gesprek.
3.4 Verankering erfgoed in Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie beslaat alle terreinen van de fysieke leefomgeving en gaat in op de samenhang
tussen o.a. ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid, mobiliteit en cultureel erfgoed.
De Omgevingsvisie bevat een ambitie, opgaven en wijze van samenwerken. Het gaat om een visie
voor de lange termijn, met opgaven waar we langjarig met onze partners aan werken. De schijf van
vijf van de Omgevingsvisie van Gooise Meren bestaat uit de volgende ambities:
1. De leefomgeving (nog) mooier en gezonder maken
2. Samen werken en veilig op weg in de regio
3. Samen leven in buurt, wijk en gemeente
4. Verduurzaming inzetten als vliegwiel voor de toekomst
5. Natuur- en erfgoedparels verder versterken
De ambitie is om de erfgoedparels verder te versterken. In de op te stellen Erfgoedvisie Gooise
Meren laten we zien hoe we dat willen doen. De ambities in deze visie worden overgenomen in de
Omgevingsvisie 1.0, die naar verwachting medio 2021 aan u wordt voorgelegd.
De gebiedsbiografie Gooise Meren ‘Tussen Vecht, Meren en Stuwwal' en de tijdlijn behorende bij
de Erfgoedvisie, vormen een rode draad voor de Omgevingsvisie. De majeure keuzes zoals
bijvoorbeeld de spanning tussen erfgoed versus de verduurzamingsopgave of erfgoed versus de
woningbouwopgave worden integraal uitgewerkt in de Omgevingsvisie.
3.5 Proces totstandkoming Erfgoedvisie
De verwachting is dat we de Erfgoedvisie samen met de gebiedsbiografie en tijdlijn in het eerste
kwartaal van 2021 aan uw raad aanbieden.
4. Consequenties
4.1 Gemeenteraad is op de hoogte van proces
De gemeenteraad is op de hoogte van het proces voor de totstandkoming van de Erfgoedvisie en
de verankering daarvan in de Omgevingsvisie van Gooise Meren.
5. Communicatie en participatie
Om te komen tot erfgoedbeleid is een klankbordgroep samengesteld met professionals,
vrijwilligers en betrokkenen op het terrein van erfgoed. Ook de verschillende kernen van onze
gemeente zijn in de klankbordgroep vertegenwoordigd. De klankbordgroep is op verschillende
momenten geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsbiografie en de
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ambities voor erfgoed. De buurtplatforms zijn over het traject om te komen tot erfgoedbeleid via
tussentijdse berichten geïnformeerd.
6. Vervolg
De te ontwikkelen Erfgoedvisie samen met de gebiedsbiografie en tijdslijn vormen een bouwsteen
voor de Omgevingsvisie. De verwachting is dat de Erfgoedvisie in het eerste kwartaal van 2021 aan
uw raad wordt aangeboden. Dan wordt u om een besluit gevraagd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Maurits Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlagen:
1. Gebiedsbiografie Gooise Meren ‘Tussen Vecht, Meren en Stuwwal'
2. Tijdlijn
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