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MEMO 

Hoofdlijnen aanpak gebiedsagenda landschap 
 

Algemeen 

Aan Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein 

Van Christiaan van Zanten 

Datum 13 november 2019 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 19.0014923 

 

Inleiding 

Het portefeuillehoudersoverleg van 31 oktober jl. heeft gevraagd om aanpak voor een gebiedsagenda 

landschap. Kern daarbij was om zoveel mogelijk dubbel werk te voorkomen door diverse vergelijkbare 

trajecten te koppelen. Hierop is op ambtelijk niveau in overleg getreden met de provincie Noord-

Holland, gemeente Amsterdam en de MRA. De interne besluitvorming is hier nog niet zover dat in het 

portefeuillehoudersoverleg van 12 december a.s. al een volledig uitgewerkt plan van aanpak kan 

worden voorgelegd. In deze memo wordt al wel toegelicht aan welke hoofdlijnen wordt gedacht. 

 

Globale inhoud 

De agenda gaat over de landschappelijke opgaven in het gebied buiten de kernen. Deze opgaven 

volgen primair uit de regionale onderzoeken uit de samenwerking omgevingsvisie (thema’s landschap, 

cultuurhistorie, bodemdaling/veenoxidatie, biodiversiteit, recreatie, agrarische sector en water). 

 

De agenda bevat een ‘kop’ met lange termijn ambities (tot 20 jaar vooruit). Deze volgen primair uit 

bestaande ambities (visie Groene Uitweg, omgevingsvisie Noord-Holland) en ambities die worden 

geformuleerd in het kader van het regionale koersdocument en de intentieverklaring GNR.  

 

De agenda gaat vervolgens vooral over doelstellingen en acties voor de komende 5 tot 10 jaar. Waar 

nodig wordt hier richting gegeven aan vraagstukken die leven (zoals: welk type recreatievaart zetten 

we in?). Het geeft daarbij ook richting aan projecten die hierin bij kunnen dragen of beschrijft een 

proces om hiertoe te komen. Specifiek voor het Groene Uitweggebied kan dit daarmee ook richting 

geven aan besteding van die middelen (binnen kaders Noordvleugelbrief).  

 

De agenda ziet op het gebied Gooi, Vechtstreek (incl. IJmeer en Gooimeer) en Diemerscheg. 

Diemerscheg ligt deels buiten de regio, maar wel binnen Groene Uitweg. Ook in MRA verband wordt 

Diemerscheg bij de Vechtstreek betrokken. Het is gelet op de opgaven en draagvlak ook wenselijk als 

Amsterdam en Diemen deelnemen aan dit proces.  

 

Samenhang andere trajecten 

Er wordt niet gestart op nul. Waar er al relevante visies liggen, worden deze ingevoegd. Dat gaat 

bijvoorbeeld om: 

- Verkenning IJmeer/Gooimeer, kustvisies Huizen en Gooise Meren i.o. 

- Ontwikkel- en beheerstrategie Diemerscheg 

- Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek 

- Visie Groene Uitweg 

- beheerplannen Natura 2000, PAS en terreinbeheerders 

Deze visies worden op regionaal schaalniveau vertaald naar één kaartbeeld.  
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Betrokken partijen 

Op ambtelijk niveau geeft de provincie Noord-Holland aan graag samen op te trekken. Ook ligt er een 

aanbod van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) om mee te denken. Ook de MRA 

biedt ondersteuning aan, waarbij zij tegelijk de eerdere gebiedsateliers kunnen voortzetten.  

De Regio zal fungeren als trekker. Jan Kastje is eerder op bestuurlijk niveau hiervoor aangewezen.  

 

Op bestuurlijk niveau wordt gebruik gemaakt van de bestaande gremia om af te stemmen. Het 

belangrijkste daarbij is de Stuurgroep Gooi en Vechtstreek, hier zijn natuurorganisaties, agrarische 

sector, (water)recreatie, het Waterschap, gemeenten en de Regio vertegenwoordigd (Jan-Jaap de 

Kloet heeft zitting namens het Algemeen Bestuur, Gooise Meren en Blaricum namens alle gemeenten). 

Hieronder zijn er specifieke stuurgroepen voor de Diemerscheg (Gooise Meren en Weesp 

vertegenwoordigd), Oostelijke Vechtplassen (Wijdemeren en Hilversum vertegenwoordigd). Het 

portefeuillehoudersoverleg fysiek domein vormt de afstemming tussen de gemeenten in Gooi en 

Vechtstreek. 

 

Besluitvorming 

De agenda geeft richting en commitment richting gebiedspartijen en elkaar, maar vooralsnog is niet 

beoogd dat er ook financiële verplichting worden aangegaan of middelen worden toegekend. Hierbij 

past normaliter een vaststelling op collegeniveau met betrokkenheid van de gemeenteraden.  

 

Ook aan de stuurgroep Gooi en Vechtstreek wordt gevraagd de agenda vast te stellen. Deze 

stuurgroep gaat ook over besteding van Groene Uitwegmiddelen. Besluiten hierover worden parallel 

voorbereid.  

 

Het is ook denkbaar dat de agenda onderdeel wordt van een bredere samenwerkingsagenda met de 

provincie Noord-Holland.  

 

Doel is om de agenda in juli of september 2020 vast te stellen. Dit zal mede afhangen van de wijze van 

vaststelling.  

 

Gevraagde inzet 

Het trekkerschap van het project ligt bij de Regio, welke ook een projectleider levert. Er zal daarnaast 

nauwe samenwerking met de provincie Noord-Holland zijn. Van de gemeenten wordt verwacht dat 

adviseurs inbreng leveren in het proces en eventueel projectvoorstellen aandragen. Daarbij wordt wel 

opgemerkt dat deze inzet ook zonder deze agenda zou worden gevraagd, omdat er dan voor het GNR-

gebied, Groene Uitweg en MRA losse trajecten gaan lopen.  

 

De Regio heeft budget beschikbaar, er wordt nog overlegd met andere partijen voor het bundelen van 

middelen.  

 


