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MEMO 

Uitvoeringsprogramma Cultuur en Recreatie 2020 - 2023 

 

Algemeen 

Aan Portefeuillehouders Cultuur en Recreatie 

Van Marlies van der Linden 

Datum 20 juni 2019 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 19.0011283 

 

Dit uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de activiteiten en projecten van het programma Cultuur en 

Recreatie in de regio Gooi en Vechtstreek.  

 

Wat willen we bereiken? 

Het doel van dit uitvoeringsprogramma is het helder stellen van de activiteiten en projecten waarop de 

regiogemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek gaan samenwerken. Regioconservator, Toerisme 

Gooi & Vecht en het Routebureau zorgen voor het daadwerkelijk uitdragen en concreet maken van 

deze initiatieven, projecten en activiteiten. Om de integraliteit in het uitvoeringsprogramma te 

versterken, worden alle onderdelen van het programma ondergebracht bij de Regio Gooi en 

Vechtstreek. 

 

Gezamenlijke ambitie Programma Cultuur en Recreatie 

Door de unieke identiteit (groen, creatief en monumentaal) van de regio Gooi en Vechtstreek met de 

vele beeldbepalende parels te versterken en verder uit te dragen, wordt de culturele identiteit van Gooi 

en Vechtstreek verder gepositioneerd. Uitgangspunt daarbij is om de regio uit te dragen als 

aantrekkelijk gebied om te bezoeken, te recreëren en te verblijven. Dit levert op meerdere vlakken winst 

op: economisch, cultureel en maatschappelijk. 

 

Basis daarbij zijn de kwaliteitsplekken die de diverse kwaliteiten van Gooi en Vechtstreek uitdragen: 

1. Kustlijn en havens langs de Zuiderzee  
2. Buitenplaatsen en Plassengebied 
3. Kunstdorpen 
4. Fortenland  
5. Mediastad 
 
Ook zijn de uitkomsten van de inspiratiesessies meegenomen bij het opstellen van dit 

uitvoeringsprogramma.  

 

De verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma Cultuur en Recreatie (zoals de 

Regioconservator, Toerisme Gooi & Vecht, Routebureau) dragen bij aan de gezamenlijke ambities (het 

versterken van de regionale identiteit en bijdragen aan de economische ontwikkeling). De 

regioconservator is de ‘verhalenverteller’ (verhaal van de regio vertellen/uitdragen) en Toerisme Gooi & 

Vecht (incl. het Routebureau) is de ‘motor’ achter de verhalenverteller. Gezamenlijk zorgen zij voor het 

daadwerkelijk uitdragen en concreet maken van de initiatieven en activiteiten. Om integraliteit te 

waarborgen zijn deze werkzaamheden allen ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. 
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In de periode 2020 – 2023 ligt de focus van het programma op een viertal doelen: 

1. Promotie: communicatie, informatie en gastheerschap  
De regio Gooi en Vechtstreek is een uniek gebied met diverse kwaliteiten en vele beeldbepalende 
parels. Het is belangrijk om dit naar bezoekers te communiceren en bezoekers te informeren over 
alle (toeristisch-recreatieve) mogelijkheden. Belangrijke voorwaarde daarvoor is de samenwerking 
met ondernemers en culturele instellingen.  
 

2. Evenementen: Erfgoedfestival + onderzoek ander festival/evenementen 
Met beeldbepalende evenementen wordt de identiteit van de regio versterkt en zichtbaar gemaakt. 
Deze kunnen alleen waargemaakt worden door samenwerking te stimuleren tussen instellingen, 
ondernemers en de overheid.  
 

3. Bereikbaarheid/toegankelijkheid  
De fysieke bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde om bezoekers te enthousiasmeren voor 
een bezoek aan de regio. Dit betreft zowel bereikbaarheid over de weg (auto, fiets, OV), spoor en 
water. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied en van de bezienswaardigheden moet 
worden verbeterd.  
 

4. Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) 
Scholen in het primair onderwijs in staat stellen om samen met de culturele omgeving kwalitatief 
goede cultuureducatie duurzaam te verankeren in het curriculum en de kunstzinnige en culturele 
ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Dit project heeft een looptijd tot eind 2020. 

 
Bestuurlijke samenwerking 

Het programma Cultuur en Recreatie blijft onderdeel van het portefeuillehoudersoverleg Fysiek 

Domein. De huidige bestuurlijke vertegenwoordiging blijft intact en het programma behoudt de huidige 

bestuurlijk trekker.  

 

Ambtelijke samenwerking 

Het ambtelijk overleg blijft behouden en richt zich op de uitvoering van projecten (de frequentie van 

het overleg gaat omlaag). Indien ambtenaren bereid en in staat zijn om projecten te trekken of 

penvoerder van een project te zijn, wordt dit gestimuleerd. Dit betreft een afweging per project.  

 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Onderstaand een overzicht van de activiteiten en projecten voor 2019 en 2020 en waar mogelijk 

verder. Op basis van de resultaten van die projecten en de actualiteiten wordt in 2020 opnieuw de 

focus voor de jaren 2021 e.v. gelegd. Het Programma Cultuur en Recreatie maakt de omslag van 

beleid naar uitvoering; dit vraagt ook om ‘vrije ruimte’ in het programma om op basis van nieuwe 
ontwikkelingen en actualiteiten het programma op te stellen. 

 

Activiteit/project Programmacoördinatie Cultuur en Recreatie 

Toelichting Een lichte regionale programmacoördinatie die zich richt op bestuurlijke en 

ambtelijke afstemming en coördinatie, beleidsvoorbereiding, aansturing 

uitvoering Cultuur en Recreatie, afstemming en belangenbehartiging bij 

provincie en bovenregionale verbanden (o.a. MRA en Regio Utrecht). Dit is juist 

nu van belang nu het rijk meer inzet op een samenhangende ontwikkeling van 

stedelijke regio’s. 
Draagt bij aan doel Promotie, Evenementen, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning Doorlopend t/m 2023 

Deelname Stichtse Vecht Inclusief 

Uitvoering door Regio Gooi en Vechtstreek 

Financieel  Structureel: €50.000,- per jaar 
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Activiteit/project Ondersteuning en samenwerking culturele instellingen (Regioconservator) 

Toelichting De Regioconservator wordt ingezet ter ondersteuning van culturele instellingen 

en bevordering van de onderlinge samenwerking, zoals afstemming van het 

cultuuraanbod en ondersteuning bij collectiebeheer en uitwisseling. Dit in 

samenwerking met gemeenten, instellingen en Toerisme Gooi & Vecht. Het 

verbinden van partijen, samenwerkingen aansturen, advies en matchmaking 

zijn zodoende belangrijke onderdelen van de werkzaamheden van de 

Regioconservator. Onderdeel hiervan is een ondersteunings- en 

samenwerkingsplan (2020-2023) voor de culturele instellingen (inclusief 

begroting met financiële onderbouwing). Ook het organiseren van het 

tweejaarlijks Erfgoedfestival valt onder de werkzaamheden van de 

Regioconservator. Voor het Erfgoedfestival en overige evenementen worden 

separate projecten/activiteiten en financiële voorstellen gedaan (zie verderop). 

Draagt bij aan doel Promotie, Evenementen, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning Doorlopend t/m 2023 

Deelname Stichtse Vecht Inclusief 

Uitvoering door Regio Gooi en Vechtstreek 

Financieel  €110.000,- per jaar (incidentele financiering in 2020), voor de periode daarna 

volgt een nieuw voorstel.  

 

Activiteit/project Toerisme Gooi & Vecht 

Toelichting Toerisme Gooi & Vecht is de regionale organisatie die ervoor zorgdraagt dat de 

regio Gooi en Vechtstreek naar buiten wordt gebracht als een aantrekkelijke 

regio om te wonen, te recreëren, te bezoeken en te verblijven. Toerisme Gooi & 

Vecht heeft een belangrijke rol bij het versterken van de regionale culturele 

identiteit en de economische ontwikkeling van de regio en richt zich allereerst 

op de eigen inwoners, maar ook op nationale én internationale bezoekers. 

Toerisme Gooi & Vecht zet in op vier belangrijke pijlers: 

1. Informatievoorziening (up to date houden van regionaal en lokaal drukwerk, 

websitebeheer, consumentennieuwsbrief) 

2. Gastheerschap (VVV-ontvangstfunctie, inzet ambassadeurs, wayfinding) 

3. Relatiebeheer (partnerplan, samenwerking lokale marketingorganisaties en 

VVV’s) 
4. Productontwikkeling 

Regionale marketingactiviteiten worden in nauwe samenwerking met lokale en 

bovenregionale marketingpartners uitgevoerd, met name met Hilversum 

Marketing.  

Draagt bij aan doel Promotie, Evenementen, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning Doorlopend t/m 2023 

Deelname Stichtse Vecht Inclusief 

Uitvoering door Regio Gooi en Vechtstreek 

Financieel  Structureel: €218.343,- per jaar 

 

Activiteit/project Routebureau 

Toelichting Regie op beheer en onderhoud van het regionaal recreatief routenetwerk. Dit 

betreft o.a. het wandelnetwerk, sloepennetwerk, fietsknooppuntennetwerk, 

kanoroutes. Het Routebureau fungeert als centraal meldpunt voor knelpunten 

in de verschillende netwerken. Daarnaast betreft het naast beheer en  

onderhoud ook de ontwikkeling en actualisatie van het regionaal recreatief 

routenetwerk.  
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Draagt bij aan doel Promotie, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning Doorlopend t/m 2023 

Deelname Stichtse Vecht Exclusief (Stichtse Vecht valt onder het Routebureau Utrecht) 

Uitvoering door Regio Gooi en Vechtstreek 

Financieel  Onderdeel van Toerisme Gooi & Vecht  

 

Activiteit/project Erfgoedfestival 

Toelichting Een groot aantal musea, erfgoedinstellingen en culturele partners uit Gooi en 

Vechtstreek organiseren een tweejaarlijks festival rondom een bepaald thema. 

Door met elkaar samen te werken in programmering en marketing, doen de 

culturele instellingen een gezamenlijke propositie aan de bezoekers van de 

regio. In 2020 is het thema ‘Grensverleggers in Gooi & Vecht’. Belangrijk 
onderdeel van dit project is de fondsenwerving om de begroting rond te 

krijgen. 

Draagt bij aan doel Promotie, Evenementen, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning 2020 en 2022 

Deelname Stichtse Vecht Inclusief  

Uitvoering door Regioconservator en Toerisme Gooi & Vecht 

Financieel  Incidenteel: €70.000,- voor 2020 (+ fondsenwerving), nog niet bekend voor 

2022 (volgt t.z.t. in een apart voorstel) 

 

Activiteit/project Festival  

Toelichting Naast het Erfgoedfestival wordt onderzocht of er nog een festival (jaarlijks of 

tweejaarlijks) ondersteund kan worden. Met deze festivals wordt de identiteit 

van de regio versterkt en zichtbaar gemaakt. Eén van de mogelijkheden is het 

bundelen van evenementen op het gebied van muziek. Onderdeel hiervan is 

een begroting met financiële onderbouwing. 

In 2019 vindt een pilot met de uitbreiding van het Grachtenfestival naar Gooi en 

Vechtstreek plaats. 

Draagt bij aan doel Promotie, Evenementen, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning Start: september 2019 

Besluitvorming: juni 2020 

Festival: 2021 

Deelname Stichtse Vecht Inclusief  

Uitvoering door Regio/Toerisme Gooi & Vecht 

Financieel  - Geen financiële middelen voor onderzoek nodig (binnen bestaande 

urenbegroting medewerkers) 

- €1.500,- (promotie muziekfestivals - onderdeel van werkplan Toerisme 

Gooi & Vecht 2019) 

 

Activiteit/project Workshop toeristische arrangementen 

Toelichting Naar aanleiding van de inspiratiesessies wordt een workshop georganiseerd. 

De insteek is dat er zoveel mogelijk concrete arrangementen na afloop van de 

workshop ontwikkeld zijn. Vanuit het Gebiedsplan Castles & Gardens (ABHZ) 

wordt ook ingezet op arrangementenontwikkeling. Een combinatie van beide is 

nu het uitgangspunt. 

Draagt bij aan doel Promotie, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning Najaar 2019 

Deelname Stichtse Vecht Inclusief 
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Uitvoering door Regio/Toerisme Gooi & Vecht / MRA 

Financieel  €10.000,- (onderdeel van werkplan Toerisme Gooi & Vecht 2019) 

€ 3.333,- (onderdeel project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ - ABHZ) 

 

Activiteit/project Storytelling 

Toelichting Tijdens de inspiratiesessies is dit steeds als een van de belangrijkste thema’s 
naar voren gekomen. Idee is om een netwerkbijeenkomst te organiseren 

waarbij we focus gaan aanbrengen in de regionale identiteit door middel van 

storytelling. Met storytelling kunnen we een inspirerend verhaal maken om de 

kwaliteiten van de regio te vertellen. Door het vertellen van verhalen, worden de 

kwaliteiten concreet gemaakt en wordt er betekenis aan gegeven. Deze 

verhalen kunnen daarna ingezet worden voor regionale marketing. 

Draagt bij aan doel Promotie 

Planning Voorjaar 2020 

Deelname Stichtse Vecht Inclusief 

Uitvoering door Regio/Toerisme Gooi & Vecht/regioconservator i.s.m. de culturele instellingen 

Financieel  € 5.000,- (onderdeel van werkplan Toerisme Gooi & Vecht 2019) 

 

Activiteit/project Cultuureducatie met Kwaliteit  

Toelichting Het project richt zich op activiteiten die scholen in het primair onderwijs in 

staat stellen om samen met de culturele omgeving kwalitatief goede 

cultuureducatie duurzaam te verankeren in het curriculum en de kunstzinnige 

en culturele ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.  

Afhankelijk van de nieuwe landelijke aanpak (deze is op dit moment nog niet 

bekend) bezien hoe gemeenten in de toekomst hierin gaan samenwerken.  

Draagt bij aan doel Cultuureducatie met Kwaliteit 

Planning 2017 t/m 2020 

Deelname Stichtse Vecht Exclusief 

Uitvoering door Regio 

Financieel  €150.000 per jaar (€ 75.000,- subsidie Plein C, €50.000,- RSA en €25.000,- 
Hilversum) 

 

Activiteit/project Proeftuin bereikbaarheid en promotie MRA  

Toelichting De Proeftuin zet in 2019-2024 in op het bevorderen van het bezoek aan het 

uniek en onderscheidend cultuur(historische) aanbod in de regio (buiten 

Amsterdam) door: 1. De sterke OV-infrastructuur van de MRA beter te benutten 

en drempels in de ‘customer journey’ tot het aanbod weg te nemen; 2. De 
regionale cultuurmarketing voor de inwoner en internationale bezoeker van de 

regio te vergroten. Voor onderdeel 2 wordt in 2019 de focus op Gooi en 

Vechtstreek gelegd. Concreet werkplan wordt nog opgesteld. 

Draagt bij aan doel Promotie, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning Loopt 

Deelname Stichtse Vecht Exclusief 

Uitvoering door MRA i.s.m. diverse partners waaronder Regio/Toerisme Gooi & Vecht 

Financieel  €75.000,- voor Regio Gooi en Vechtstreek 
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Activiteit/project Trekkerschap programmalijn toegankelijkheid MRA 

Toelichting Binnen de MRA samenwerking is in het najaar 2018 het programma Kunst, 

Cultuur en Erfgoed vastgesteld. In een actieprogramma werken de partners 

samen aan het bevorderen van het cultuurbezoek van inwoners en bezoekers 

in de gehele regio en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en 

erfgoedsectoren. De actieagenda richt zich op de volgende programmalijnen: 

Erfgoed, Samenwerking, Toegankelijkheid, Cultuur aan de basis, Ruimte. De 

programmalijn toegankelijkheid wordt getrokken door Gooi en Vechtstreek in 

samenwerking met gemeente Amsterdam 

Draagt bij aan doel Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning 2019-2024 

Deelname Stichtse Vecht Exclusief 

Uitvoering door MRA (trekkerschap Gooi en Vechtstreek i.s.m. gemeente Amsterdam) 

Financieel  Binnen MRA budgetten 

 

Activiteit/project Pilot gebiedsgerichte aanpak Gooi en Vechtstreek MRA  

Toelichting Het Werkplan Toerisme 2019 van de MRA beoogt een geïntegreerde 

gebiedsgerichte aanpak, waarbij in 2019 één gebied (of deelregio) in de MRA 

centraal wordt gesteld, en vanuit één centrale doelstelling zoveel mogelijk 

andere acties worden verbonden, geclusterd en concreet tot uitvoering 

gebracht. Het centrale doel bij de gebiedsgerichte aanpak met de regio Gooi en 

Vechtstreek als middelpunt is: “Het creëren van een culturele en recreatieve 

koppeling tussen Amsterdam en de Gooi en Vechtstreek, waarbij op de 

middellange termijn het doel is om meer- en een bredere selectie aan 

internationale bezoekers vanuit Amsterdam naar de Gooi en Vechtstreek te 

krijgen, en op de lange termijn ook meer verblijfsbezoek te realiseren.”  
Concreet uit te werken activiteiten worden nog benoemd. Onderdeel hiervan is 

onder andere een financiële bijdrage aan de realisatie van het Grachtenfestival 

in Gooi en Vechtstreek te leveren. 

Draagt bij aan doel Promotie, Evenementen, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning Loopt 

Deelname Stichtse Vecht Exclusief (deels inclusief, onder andere m.b.t. het Grachtenfestival) 

Uitvoering door Regio/Toerisme Gooi & Vecht i.s.m. de MRA 

Financieel  € 75.000,- te verdelen over meerdere uitvoeringsactiviteiten, waarvan € 10.000,- 
voor het Grachtenfestival 

 

Activiteit/project Verzamelen en beschikbaar stellen van data  

Toelichting Het verzamelen en beschikbaar stellen van data zoals kaartmateriaal en 

bezoekersstromenonderzoek. Verkenning naar de mogelijkheid om aan te 

sluiten bij het continue kerncijfer bezoekersstromenonderzoek van de MRA. 

Draagt bij aan doel Promotie, Bereikbaarheid/toegankelijkheid 

Planning Loopt 

Deelname Stichtse Vecht Exclusief (waar mogelijk inclusief) 

Uitvoering door Regio/Toerisme Gooi & Vecht i.s.m. MRA  

Financieel  Op dit moment geen extra budget voor beschikbaar 

 

 


