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Voorstel 

1. Kennisnemen van de Verkenning IJmeer – Gooimeer 
2. Aandachtspunten meegeven voor eventuele vervolgstappen 

 
Kernboodschap 
In de Verkenning IJmeer – Gooimeer is in beeld gebracht welke ontwikkelingen en opgaven spelen in 
en rond het IJmeer en het Gooimeer. Verder is geanalyseerd waar de landschappelijke kwaliteiten van 
de kustzone van Gooi en Vechtstreek en op welke wijze deze kunnen dienen als principe bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. De verkenning kan worden benut voor lokale en gezamenlijke visievorming.  
 
Aanleiding 
Er spelen diverse ontwikkelingen die rondom het IJmeer, Gooimeer en Eemmeer. Zo werken Gooise 
Meren en Huizen aan kustvisies en Amsterdam en Almere aan een ruimtelijk landschappelijk 
perspectief voor het IJmeer. Door het directieoverleg fysiek domein is gevraagd of hier afstemming 
over georganiseerd kan worden. Hierop is een ambtelijke werkgroep gevormd door Blaricum, Gooise 
Meren, Huizen en Regio. De werkgroep heeft als doel een analyse in de vorm van een rapportage op te 
leveren die ten minste bevat: 
- Inventarisatie en overzicht context en ontwikkelingen in het gebied; 
- Lange termijn ontwikkelprincipes voor ontwikkelingen in meren en kustzone; 
- Inventarisatie kansen en bedreigingen relevante thema’s; 
- Benoemen projecten of ontwikkelingen die bijdragen aan lange termijn doelen. 
 
Om het proces te begeleiden is een extern adviesbureau ingehuurd. De werkgroep is meerdere keren 
bij elkaar geweest en de Regio heeft een aparte inventarisatie van plannen en projecten per gemeente 
uitgevoerd en gesproken met de individuele gemeenten. Namens de werkgroep is deelgenomen aan 
een werksessie van Amsterdam en Almere en is afstemming gezocht met de Coöperatie Gastvrije 
Randmeren. Op 17 september 2018 vond de inspiratiesessie plaats voor de kwaliteitsplek ‘Kustlijn en 
havens langs de Zuiderzee’. Hier waren zijn diverse stakeholders met verschillende achtergrond 
aanwezig (natuur, recreatie, ondernemers, enz.). Deze bijeenkomst is benut om de visie van 
stakeholders op het gebied te inventariseren.  
 
Dit alles heeft geresulteerd in de Verkenning IJmeer – Gooimeer, die u hierbij aantreft.  
 
Doel 
Het doel van de Verkenning is inzicht te geven in de opgaven voor het gebied en handreikingen te doen 
voor de wijze van ontwikkelen. Daarmee is het geen zelfstandige visie of kader, maar kan het worden 
gebruikt om hiertoe te komen, zowel lokaal als regionaal.  
 
Argumenten 
Het IJmeer en het Gooimeer en de kustzone zijn belangrijke gebieden voor de regio Gooi en Vechtstreek.  
 
Er speelt veel in het gebied en ook Gooi en Vechtstreek heeft hierbij veel belangen. Dit gebied vraagt 
daarom terecht aandacht in kustvisies van gemeenten. Ook in bovenregionaal verband wordt er aan 
visievorming gewerkt, het is van belang hier gezamenlijk in op te trekken.  
De Verkenning kan hierbij behulpzaam bij zijn.  
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Kanttekeningen 
De Verkenning behandelt met name vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en 
landschap. In het kader van de recreatieve ontwikkeling zijn er ook nog andere opgaven. Deze worden 
onder meer in het kader van de kwaliteitsplekken CERT opgepakt.  
 
Financiën 
De kosten voor de Verkenning, bestaande uit begeleiding en opstellen van afbeeldingen, worden door 
de Regio gedragen uit het budget RSA.  
 
Uitvoering 
De Verkenning wordt gebruikt als bouwsteen voor lopende regionale processen, zoals de 
samenwerking op de omgevingsvisie, de landschapsvisie en de kwaliteitsplekken CERT. Verder wordt 
de Verkenning gebruikt als input in bovenregionale trajecten, zoals het Ruimtelijk Landschappelijk 
perspectief voor het IJmeer.  
 
 
 
Bijlage(n) 
Verkenning IJmeer – Gooimeer 
Bijlage bij Verkenning IJmeer – Gooimeer 
 


