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VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme 2020 - 2023 
Verspreiden Nee 
Contactpersoon Marijn den Uijl  
Eenheid Sturing 
E-mail m.denuijl@regiogv.nl  
Kenmerk 19.0010487 
Datum 30 april 2019 

 
Voorstel 
 
1. Bespreken van de opzet van het vervolg van CERT (2020 – 2023): 

 
a. Lichte regionale programmacoördinatie  

i. Capaciteit voor regionale programmacoördinatie en beleidsvoorbereiding halveren tot  
€ 50.000,- per jaar; 

ii. de resterende inzet te richten op bestuurlijke en ambtelijke afstemming en coördinatie, 
aansturing uitvoering CERT, afstemming en belangenbehartiging bij provincie en 
bovenregionale verbanden (o.a. MRA en Regio Utrecht). 
 

b. Toerisme & recreatie 
i. Coördinatie voor routenetwerken (vaar, fiets, wandel) structureel onderbrengen bij 

Toerisme Gooi & Vecht en hiervoor jaarlijks € 50.000,- te reserveren vanuit de 
Regiobegroting (verschuiving middelen programmacoördinatie); 

ii. activiteiten van Toerisme Gooi & Vecht uitbreiden met participatie in MRA en Regio 
Utrecht (uitvoeringsprojecten), coördinatie routenetwerken (zie b.i) en 
uitvoeringsprojecten. 
 

c. Cultuur & erfgoed 
i. De regioconservator voor de periode 2020 t/m 2023 financieren vanuit de gemeenten 

(indicatie totale kosten p.m. 240.000,- totaal / p.m. 60.000,- per jaar, verdeeld op basis 
van inwonertal); 

ii. de regioconservator vanuit de regionale samenwerking opdracht geven voor 
ondersteuning culturele instellingen, afstemming van het cultuuraanbod, fondsenwerving 
en in afstemming met gemeenten, instellingen en Toerisme Gooi & Vecht organiseren van 
jaarlijkse evenementen zoals het Erfgoedfestival. Voor de festivals en overige 
evenementen worden separate voorstellen gedaan aan de portefeuillehouders CERT; 

iii. het project Cultuureducatie met Kwaliteit afronden in 2020 en afhankelijk van de nieuwe  
landelijke aanpak (op dit moment nog niet duidelijk) bezien hoe de gemeenten hierin 
samenwerken.  

 
Aanleiding 
De samenwerking op cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme is in 2016 opgestart en heeft zich 
ontwikkeld tot het programma CERT. Dit programma beoogt vanuit regie en verbinding de onderlinge, 
bovenlokale samenwerking te bevorderen van cultuur-, erfgoed-, recreatie- en toerisme-organisaties. 
CERT richt zich op het versteviging van de gezamenlijke identiteit van de regio Gooi en Vechtstreek. 
Het gaat onder meer om de positionering van de regio als aantrekkelijke plek om te wonen, te 
recreëren, te bezoeken en te verblijven. 
 
Gedurende de looptijd zijn binnen het programma de volgende urgente werklijnen/thema’s benoemd:  
1. Infrastructuur Cultuur & Erfgoed  
2. Cultuureducatie en cultuurparticipatie  
3. Cultuurmarketing  
4. Recreatie en Toerisme 
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Verschillende onderdelen van CERT lopen af in 2019/2020 en zijn incidenteel gefinancierd. Ter 
voorbereiding op de planvorming voor de komende periode is een evaluatie gestart, waarbij Eric van 
der Want is gevraagd een advies op te stellen. Dit voorstel is mede op basis van dit advies tot stand 
gekomen.  
 
Doel 
Een nieuwe fase van het programma CERT vraagt om een andere werkwijze en nieuwe taakverdeling 
tussen overheid, cultuur- en erfgoedsector en recreatie en toerisme. Het doel is om te komen tot een 
uitvoeringsprogramma dat zowel voor de overheden, de culturele instellingen en de betrokkenen op 
het gebied van cultuureducatie, erfgoed, recreatie en toerisme helder en werkzaam is.  
 
Argumenten 
Gemeenten stellen op basis van de kwaliteitsplekken, opbrengst van de inspiratiesessies en de 
regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 het programma CERT 2020 – 2023 op. In de komende 
jaren komt de focus te liggen op lichtere regionale coördinatie en afstemming om de uitvoering op 
CERT te versterken en verbinden.  
 
Uit de evaluatie van het programma CERT is gebleken dat er op het gebied van cultuur en erfgoed twee 
onderdelen zijn waarop de regiogemeenten willen samenwerken vanwege bewezen resultaat: het 
behoud van de regioconservator en het Erfgoedfestival Gooi & Vecht. Op het gebied van recreatie en 
toerisme is het wenselijk om naast de reguliere activiteiten in te zetten op het regionale recreatieve 
routenetwerk. Hier is in 2019 een start mee gemaakt.  
 
De samenwerking kan effectiever en meer op de uitvoering gericht, waardoor de regionale inzet op 
algehele programmacoördinatie wordt bijgesteld en een gedeelte wordt besteed uitvoering van 
concrete activiteiten, waaronder het routenetwerk.   
 
De uitkomsten van de inspiratiesessies kunnen concreet worden vertaald in: een workshop 
toeristische arrangementen, storytelling (vertel het verhaal van de regio), de uitrol regionaal 
deelfietsensysteem in 2019, uitbreiding en actualisatie van Toeristische Overstappunten, ontwikkeling 
van een jaarlijkse UIT-agenda en inzet/lobby op verbetering van toegankelijkheid en bereikbaarheid. 
 
Kanttekeningen 
 In het advies worden ook enkele aanbevelingen gedaan die niet zijn overgenomen in dit voorstel. 
 Het uitgewerkt voorstel CERT 2020-2023  wordt in het portefeuillehoudersoverleg d.d. 5 juli 2019 

ter vaststelling aan de voorgelegd.  
 De wensen m.b.t het programma van de regioconservator zijn groter dan het uitvoeringsbudget. 

Daardoor is fondsenwerving een belangrijk onderdeel in de functie. Het verbinden van partijen, 
samenwerkingen aansturen, advies en matchmaking zijn eveneens belangrijke onderdelen.  

 
Financiën 
Het programma CERT is in de jaren 2017-2019 grotendeels gefinancierd uit incidenteel budget vanuit 
de Regio, en subsidie van het Mondriaanfonds. De coördinerende inzet voor recreatie & toerisme kan 
worden vervuld door aanwezige capaciteit bij Regio Gooi en Vechtstreek. De conservator en bijdragen 
voor de festivals behoeven extra financiering vanuit de regiogemeenten. De exacte omvang van dit 
bedrag is (m.u.v. de conservator) geheel afhankelijk van het ambitieniveau van gemeenten en 
instellingen.  Op basis van de huidige inzichten ziet het financiële kader er als volgt uit.  
 

Onderdeel Schatting kosten (p/j) Incidenteel / structureel Dekking 
1. Programmacoördinatie € 50.000 Structureel Regiobegroting 
2. Coördinatie routenetwerken 

Toerisme Gooi & Vecht 
€ 50.000 Structureel Regiobegroting 

3. Toerisme Gooi & Vecht (excl. 
Partnerinkomsten, incl. 
Stichtse Vecht) 

€218.343 Structureel Regiobegroting 

4. Regioconservator* € 60.000 Incidenteel t/m 2023 Gemeentelijke 
bijdrage 

* Geschatte kosten zijn exclusief projectbudget en exclusief incidentele kosten voor jaarlijkse evenementen 
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Het uitvoeringsprogramma CERT 2020 – 2023 bevat een uitgewerkte financiële meerjarenbegroting. 
 
Uitvoering 
Bij de Regio komt de nadruk van de werkzaamheden te liggen op bestuurlijke afstemming en 
coördinatie, afstemming en belangenbehartiging bij provincie en bovenregionale verbanden (MRA en 
Regio Utrecht). Bovenregionale lobby en belangenbehartiging in samenwerking met Provincie en MRA 
is van groot belang, juist nu ook het rijk meer inzet op een samenhangende ontwikkeling van stedelijke 
regio’s.  
 
Regioconservator  
De functie van de regioconservator is belegd in het veld bij een van de instellingen (28 uur per week). 
Er moet zicht zijn op een meerjarige betrekking, juist om de kwetsbaarheid op te vangen en 
professionalisering van de regionale kleine instellingen te ondersteunen. Het programma van de 
regioconservator wordt ingevuld op basis van de verzoeken van de musea en het jaarprogramma 
wordt besproken en vastgesteld in de regionale Mondriaanwerkgroep. De regioconservator heeft 
tussentijds overleg met individuele medewerkers van de in de regio gevestigde instellingen en 
organisaties, ambtenaren CERT en Toerisme Gooi en Vecht.  
 
Culturele instellingen  
Bij gebundelde samenwerking binnen de sector komt de invulling en uitvoering van het inhoudelijke 
CERT programma in belangrijke mate bij de partners zelf in de sector te liggen: 
 De gemeenten ondersteunen en versterken de positie van de samenwerkende instellingen (te 

weten het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Muziekcentrum van de Omroep, Singer Laren, 
Rijksmuseum Muiderslot, Forteiland Pampus en het Nederlands Vestingmuseum) en maken hen in 
de komende vier jaar leidend in de uitrol van het verhaal van de regio. Zij worden hierbij 
ondersteund door de coördinator vanuit de Regio en de conservator. Deze instellingen hebben een 
aanjagende rol en betrekken kleinere instellingen.  

 De conservator ondersteunt kleinere instellingen bij collectiebeheer en uitwisseling, communicatie, 
digitalisering en kennisdeling. 

 Realisatie van jaarlijkse of tweejaarlijkse festivals: 
o Erfgoedfestival  
o Overige festivals/evenementen die de identiteit van de regio versterken en zichtbaar 

maken, bijvoorbeeld Wonderfeel, Grachtenfestival of regionale inbedding van de Dutch 
Media Week. 

 
Uitvoeringsprojecten Recreatie en Toerisme:  
 Een verbeterde bereikbaarheid van de iconen van de regio en de daarbij passende toeristische 

infrastructuur (w.o. ontwikkeling en instandhouding regionaal routenetwerk, regionaal 
deelfietsensysteem, vaarwegen, verzamelen en beschikbaar stellen van data, zoals kaarten, 
bezoekersstromenonderzoek). 

 Actieve deelname aan de MRA projecten, zoals de proeftuinen vanuit het MRA programma Kunst 
& Cultuur.  

 De coördinator recreatie & toerisme ontwikkelt samen met marketing partners (lokaal, 
regionaal/bovenregionaal) een gemeenschappelijk marketing- en communicatieplan, waaronder 
de ontwikkeling van bezoekersarrangementen. De kwaliteiten van het regioprofiel en het 
inhoudelijk uitvoeringsprogramma zijn daarvoor de basis. Binnen deze Publiek Private 
Samenwerking staat gebiedsmarketing van de regio Gooi en Vechtstreek centraal. Bij het 
afstemmen van vraag en aanbod dient de vraag van inwoners en bezoekers leidend te zijn. 

  
Toerisme Gooi & Vecht  
Een gedeeld eigenaarschap blijft vooral bestaan met Toerisme Gooi & Vecht bij het positioneren van 
de regio als aantrekkelijk gebied om te wonen, te verblijven en te recreëren. Op het gebied van 
marketing en promotie zal de cultuur- en erfgoedsector in de komende jaren nauw moeten optrekken 
met de lokale, gemeentelijke marketingorganisaties en ondernemers. Toerisme Gooi & Vecht heeft 
hier samen met de conservator een verbindende rol. De coördinator recreatie en toerisme  neemt in 
MRA verband deel aan de Promotiewerkgroep MRA en in de Regio Utrecht aan het Regiomarketing-
overleg Utrecht Region. In MRA verband neemt Gooi en Vechtstreek deel aan de Strategische Agenda 
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in de MRA. Deze agenda voorziet in een Pilot Gebiedsgerichte aanpak die in 2019 in Gooi en 
Vechtstreek zal worden uitgevoerd. 
 
De meest efficiënte en gewenste organisatievorm voor Stichting Toerisme Gooi & Vecht wordt 
momenteel onderzocht. Vanuit het bestuur van de stichting Toerisme Gooi & Vecht is de wens geuit 
om de stichting als ‘lege’ stichting te behouden en het geheel aan administratie, personeel, 
werkzaamheden etc. onder te brengen in een uitvoeringstak bij Regio Gooi en Vechtstreek. Het behoud 
van een stichting heeft met name te maken met subsidieaanvragen, fondsenwerving etc. Uit het 
onderzoek naar de gewenste organisatievorm volgt of de kosten van het in stand houden van de 
stichting in verhouding staan tot de baten. Een onderbouwd onderzoek op basis van de verkenning 
wordt toegevoegd aan het definitieve voorstel (behandeling 5 juli 2019).  
 
 
 


