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MEMO 

Verkenning IJmeer en Gooimeer i.o. 

Algemeen 

Aan Portefeuillehouderoverleg Fysiek Domein 

Van Christiaan van Zanten 

Datum 13 september 2018 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 18.0008150 

 

Inleiding 

Er speelt veel rondom het IJmeer, Gooimeer en Eemmeer. Zo werken Gooise Meren en Huizen aan 

kustvisies. Amsterdam en Almere werken aan een ruimtelijk landschappelijk perspectief voor het 

IJmeer als uitwerking van een actie uit de MRA Agenda. Door het directieoverleg fysiek domein (DO) 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. 

 

De rapportage moet zinvol zijn voor verdere uitwerking in kustvisies van gemeenten en regionale 

stukken zoals een landschapsvisie. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld om werk over te nemen van 

bijvoorbeeld de Coöperatie Gastvrije Randmeren, maar juist om te inventariseren wat er speelt. En 

gezamenlijk richting te kunnen bepalen, met name in het kader van bovenregionale context, zoals de 

MRA. Het wordt dus ook niet vastgesteld als zelfstandige visie of iets soortgelijks. 

 

Stand van zaken 

Om het proces te begeleiden is een extern adviesbureau ingehuurd. De werkgroep is twee keer bij 

elkaar geweest en de Regio heeft een aparte inventarisatie van plannen en projecten per gemeente 

uitgevoerd. Namens de werkgroep is deelgenomen aan een werksessie van Amsterdam en Almere en 

is afstemming gezocht met de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Er is een eerste ruw concept van de 

rapportage opgesteld.  

 

De Regio werkt ook aan uitwerking van het regionale kwaliteitsbeeld voor de culturele en toeristische 

infrastructuur. Op 17 september a.s. staat een inspiratiesessie gepland voor de kwaliteitsplek ‘Kustlijn 
en havens langs de Zuiderzee’. Daar zijn diverse stakeholders met verschillende achtergrond aanwezig 
(natuur, recreatie, ondernemers, enz.). Deze bijeenkomst wordt benut om de ideeën van stakeholders 

op het gebied te inventariseren.  

 

Proces tot afronding 

Vanwege de korte termijn voor besluitvorming is de planning van de kustvisie Huizen leidend voor de 

rapportage, zodat Huizen hier zinvol gebruik van kan maken. Ook het traject van Amsterdam en 

Almere vraagt om voortvarendheid. In het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein van 27 september 

a.s. wordt een korte toelichting van de stand van zaken gegeven. De rapportage zal uiteindelijk voor 

bespreking worden geagendeerd in het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein van 1 november 

2018 (en het voorafgaande DO van 11 oktober 2018). Hierna kan worden besloten of het zinvol is om 

gezamenlijk op onderdelen verder te verkennen. 


