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In de zomer van 2019 heeft het Grachtenfestival een aantal concerten in Gooi en Vechtstreek gegeven. 

Deze concerten zijn financieel gedragen door Toerisme Gooi & Vecht, de MRA pilot gebiedsgerichte 

aanpak Toerisme en de gemeente Amsterdam. De concerten zijn op meerdere locaties in de regio 

gehouden en zijn zeer enthousiast ontvangen. Zie bijgaande evaluatie van het Grachtenfestival voor 

een terugblik. 

 

Naar aanleiding van de editie in 2019 heeft het Grachtenfestival gevraagd of de regio Gooi en 

Vechtstreek in 2020 weer belangstelling heeft om de samenwerking met het Grachtenfestival voort te 

zetten en op meerdere locaties concerten in de regio te geven. Aandachtspunt hierbij is dat hetzelfde 

budget als in 2019 (€30.000,-) nu volledig door de regio Gooi en Vechtstreek (regiogemeenten) moet 

worden gedragen. Ander aandachtspunt is dat het Grachtenfestival op korte termijn helderheid wil 

hebben over deelname in verband met een tijdige voorbereiding.  

 

Deze vraag vanuit het Grachtenfestival loopt echter vooruit op het in het uitvoeringsprogramma 

Cultuur en Recreatie 2020-2023 opgenomen onderzoek naar een ander festival/evenement naast het 

Erfgoedfestival. In het uitvoeringsprogramma is aangegeven dat besluitvorming over het ‘onderzoek 

ander festival/evenement’ in juni 2020 plaatsvindt, zodat het nieuwe festival in 2021 kan starten. Het 

verzoek van het Grachtenfestival over deelname in 2020 loopt door deze planning heen. Het 

Grachtenfestival heeft aangegeven dat het eventueel niet deelnemen in 2020 en wel weer deelnemen 

vanaf 2021 niet wenselijk is. In verband met communicatie, promotie en opgebouwde contacten heeft 

een voortzetting in het jaar na de pilot de voorkeur. 

 

In het onderzoek naar een ander festival/evenement kunnen verschillende opties verkend worden. Eén 

van deze opties is om bestaande muziekevenementen in de regio (bijvoorbeeld Wonderfeel, Blaricum 

Music Festival, Weesp Chamber Music Festival, Jazz Festival Loosdrecht) te koppelen en mede te 

promoten onder een regionaal overkoepelende campagne ‘Muziekfestival Gooi & Vecht’. Op die manier 

worden de ‘lokale’ evenementen veel meer in het zonnetje gezet en wordt gehoor gegeven aan het 

enthousiasme van bezoekers/inwoners voor muziekfestivals (zoals o.a. gebleken uit het afgelopen 

Grachtenfestival). Daarnaast zijn er wellicht ook regionale partijen die ideeën hebben over een ander 

festival/evenement naast het Erfgoedfestival. Deze ideeën moeten verkend worden in het onderzoek.  

 

Op dit moment moet de vraag beantwoord worden of de samenwerking met het Grachtenfestival in 

Gooi & Vecht wordt voortgezet in 2020. Dit leidt tot de volgende drie opties.  
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Optie 1: Grachtenfestival (structureel) voortzetten in 2020 e.v. 

Veel betrokken partijen kijken enthousiast terug op het Grachtenfestival Gooi & Vecht in 2019. Het 

ambtelijk CERT bevestigde inhoudelijk het succes van het Grachtenfestival. Financieel stelde het 

ambtelijk CERT zich wel de vraag of voortzetting in 2020 haalbaar is.  

 

Voortzetting van het Grachtenfestival Gooi & Vecht in 2020 betekent financieel namelijk een 

investering  van €30.000,-, waarvan de kosten in 2020 vooralsnog geheel door de regio Gooi en 

Vechtstreek (regiogemeenten) gedragen moeten worden. Wel kan de optie nog meegenomen worden 

waarbij bezoekers een financiële bijdrage aan de concerten leveren. Dit betekent echter ook een 

mogelijke drempel voor bezoekers en extra werkzaamheden voor de organisatie. Bij een verdeling op 

basis van inwoneraantal leidt dit tot de volgende kosten per gemeente: 

 

 
 

 

Optie 2: Geen voortzetting van het Grachtenfestival in 2020, onderzoek ander festival/evenement  

De vraag over voortzetting van het Grachtenfestival in 2020 loopt vooruit op het in het 

uitvoeringsprogramma Cultuur en Recreatie 2020-2023 opgenomen onderzoek naar een ander 

festival/evenement naast het Erfgoedfestival. Op dit moment besluiten het Grachtenfestival voort te 

zetten, betekent ook dat andere partijen de kans ontnomen wordt om een bijdrage te leveren aan een 

ander festival/evenement.  

 

Financiële consequenties van deze optie moeten nog onderzocht worden. Maar wellicht kan bij een 

variant waar bestaande evenementen aan elkaar ‘gekoppeld’ worden, de kosten beperkt blijven als de 

insteek is om vooral op overkoepelende communicatie en promotie te focussen. De financiële 

consequenties van andere varianten worden in het onderzoek meegenomen.  

 

Optie 3: Het grachtenfestival eenmalig voortzetten in 2020 

Voortzetting van het Grachtenfestival Gooi & Vecht in 2020 betekent een incidentele investering  van 

€30.000,-, volgens de verdeelsleutel die bij optie 1 is opgenomen. Voordeel van deze optie is dat het 

door het Grachtenfestival ongewenste gat van een jaar in de programmering (als later tot voortzetting 

wordt besloten) niet ontstaat. Daarbij kan de optie van structurele voortzetting van het festival na 2020 

meegenomen worden in het onderzoek naar een ander festival/evenement.  

Aantal inwoners 1-1-2018 Aandeel % gemeentelijke bijdrage €

Blaricum 10.795     3% 1.020                                         

Gooise Meren 57.337     18% 5.418                                         

Hilversum 89.521     28% 8.459                                         

Huizen 41.369     13% 3.909                                         

Laren 11.146     4% 1.053                                         

Weesp 19.147     6% 1.809                                         

Wijdemeren 23.659     7% 2.236                                         

Stichtse Vecht 64.513     20% 6.096                                         

TOTAAL 317.487 100% 30.000                                      


