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VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Regionale betrokkenheid Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Mariëtte Zivkovic-Laurenta 
Eenheid Sturing 
E-mail m.zivkovic@regiogv.nl  
Kenmerk 17.0010855 
Datum 11 september 2017 

 
Voorstel 
Deelname Regio Gooi en Vechtstreek aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.  
 
Kernboodschap 
Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen beoogt een krachtige uitvoeringsimpuls te geven aan de 
ambities en doelstellingen die partijen hebben afgesproken: ontwikkelen vrijetijdslandschap, 
versterken ecologische waarden en transformatie recreatiesector. 
 
Aanleiding 
In 2014 is gestart met het verkrijgen van inzicht in de problematiek en de mogelijke aanpak voor het 
gebied Oostelijke Vechtplassen. Economische achteruitgang, achteruitgang van natuur en 
verwaarlozing van de openbare ruimte vormen de aanleiding voor deze integrale aanpak, waarbij 
samenwerking tussen verschillende belanghebbenden (overheden onderling, publiek-privaat, 
natuurorganisaties en ondernemers) noodzakelijk is.  
 
Doel 
Het doel van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is het versterken van de ecologische 
waarden, transformatie van de recreatiesector en het verder ontwikkelen van het Vechtplassengebied 
tot een ‘vrijetijdslandschap’. Zo wordt het een aantrekkelijk en toegankelijk groengebied in Gooi en 
Vechtstreek, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Het versterken van de recreatieve 
voorzieningen in dit gebied heeft meerwaarde voor het regionale recreatieve routenetwerk. 
 
Argumenten 
Vanwege de regionale impact en het belang van dit grootschalige project is het van belang dat ook 
Regio Gooi en Vechtstreek, als samenwerkingspartner, betrokken is bij het uitvoeringsprogramma 
Oostelijke Vechtplassen. Het gebiedsakkoord is het resultaat van een langdurig intensief proces met 
vele betrokkenen. De doelstellingen van het akkoord sluiten aan bij de identiteit van de regio, onder 
andere op het gebied van landschap, natuur, ruimte, economie en recreatie.  
 
Kanttekeningen 
Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen wordt op 6 december 2017 door alle betrokken partijen 
ondertekend, mits alle partijen akkoord zijn.  
 
Financiën 
Vanuit het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen wordt een bijdrage aan de Regio Gooi en 
Vechtstreek gevraagd van € 58.800,- ten behoeve van recreatieve verbindingen en specifiek voor 
‘Kanovoorzieningen’ en een ‘Zonneveer molen Gabriël’ als verbindend element in het wandelnetwerk 
Gooi & Vechtstreek, dat momenteel in ontwikkeling is. Het budget is beschikbaar uit het ‘regionaal 
budget economische ontwikkeling’. Op 4 mei 2017 heeft een presentatie door de provincie Noord-
Holland plaatsgevonden over het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen in de Stuurgroep  
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Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme, waarin is aangegeven dat een regionale bijdrage wordt 
gevraagd. De portefeuillehouders hebben hier in principe mee ingestemd, maar dit wordt nogmaals 
ter bevestiging voorgelegd op 14 september a.s. in de Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & 
Toerisme. 
 
Uitvoering 
Regio Gooi en Vechtstreek is bestuurlijk deelnemer aan de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen en 
ambtelijk deelnemer aan de Regiegroep Oostelijke Vechtplassen.  
 
Bijlage(n) 
Bijlage 1: Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (definitief, versie 11 september 2017,  
nr. 17.0010853)  
Bijlage 2: Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen (behorende bij Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen, definitief, versie 11 september 2017, nr. 17.0010854) 


