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Inleiding
In deze memo vindt u een stand van zaken van het programma Cultuur & Recreatie. Er is een
onderverdeling gemaakt naar projecten van Visit Gooi & Vecht en van Cultuur.
 Stand van zaken projecten Visit Gooi & Vecht
Visit Gooi & Vecht is de destinatiemarketing- en managementorganisatie voor het Gooi en de
Vechtstreek. In samenwerking met (boven)regionale partners zetten wij onze regio op de kaart als
Gooi & Vecht, de streek voor levensgenieters.
In 2020 is Visit Gooi & Vecht - voorheen Stichting Toerisme Gooi & Vecht - onderdeel geworden van
Regio Gooi en Vechtstreek en is een geheel nieuwe inspirerende bezoekerswebsite ontwikkeld:
www.visitgooivecht.nl. Daarnaast zijn al onze fiets-, wandel- en vaarroutes te vinden op:
www.routesingooivecht.nl en is de regio in vogelvlucht te bewonderen op: www.gooivechtinvr.nl.

Visit Gooi & Vecht is vooral een uitvoeringsorganisatie. Om alle gemeenten goed op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen binnen Visit Gooi & Vecht, hierbij een overzicht met de stand van zaken
van de diverse projecten en overige activiteiten.
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Website Visit Gooi & Vecht
De website www.visitgooivecht.nl heeft sinds de lancering eind augustus 2020 veel lof ontvangen. De
websitebouwer Insiders gebruikt de website regelmatig als referentie voor nieuwe opdrachten.
Met regelmaat wordt de site geactualiseerd
met nieuwe informatie en evenementen,
aangepast op de seizoenen, aangevuld en
uitgebreid met nieuwe thema’s en pagina’s.
Op deze wijze blijft het een dynamische,
inspirerende en actuele website.
Qua bezoekcijfers doet de website het goed.
Sinds de lancering eind augustus 2020
heeft de site ruim 76.000 unieke bezoekers
ontvangen.
Tijdens de landelijke lockdown tussen
oktober 2020 en eind april 2021 was een dip in de bezoekersaantallen te zien. Sinds de eerste
versoepelingen trekken de cijfers alweer aan. Interessant is ook te zien dat er tijdens de
persconferentie op 11 mei jl. een flinke piek te zien was qua bezoekers op visitgooivecht.nl.
Collectieportal Gooi & Vecht
Nieuw op de website visitgooivecht.nl is binnenkort het Collectieportal met de naam Collectie Gooi &
Vecht. De collecties van de musea in Gooi & Vecht worden vanuit Collectie Nederland via
visitgooivecht.nl digitaal ontsloten voor bezoekers van de website. Het Collectieportal is een extra
aanvulling op de informatie over de musea in onze regio en dient als extra stimulans om bezoekers
van de website te verleiden ook daadwerkelijk de musea te gaan bezoeken.
Erfgoedfestival Gooi & Vecht 2021
De officiële opening van het Erfgoedfestival staat gepland op
26 mei bij Singer Laren. Gedeputeerde Zita Pels zal hierbij
aanwezig zijn.
De regioconservator heeft samen met Visit Gooi & Vecht een
Erfgoedfestivalkaart ontwikkeld als programmaboekje/fietsen wandelkaart. De basis is vooral een buitenprogramma.
Zodra de musea weer open kunnen, zijn ook de diverse tentoonstellingen in het kader van het
Erfgoedfestival te bezoeken. Op visitgooivecht.nl is een speciale pagina ontwikkeld voor het
Erfgoedfestival Gooi & Vecht 2021: www.erfgoedfestivalgooivecht.nl
Garden of Amsterdam GeoTour
Op 17 maart jl. is de vernieuwde Garden of Amsterdam
GeoTour gelanceerd. De GeoTour is uitgebreid van 24 caches
naar 60 caches. Het GeoTour paspoort is vernieuwd in de
huisstijl van Visit Gooi & Vecht en op visitgooivecht.nl is een
pagina gewijd aan Geocaching:
www.visitgooivecht.nl/geocachen
Inmiddels zijn al ruim 15 nieuwe GeoTourpaspoorten
ingeleverd en daarmee de unieke Geocoins uitgegeven. Uit de
ingediende paspoorten blijkt dat vele geocachers meerdere
dagen in de regio Gooi & Vecht vertoeven, waarvan een aantal ook meerdere nachten in het Fletcher
Hotel Nautisch Kwartier in Huizen hebben doorgebracht. Geocaching heeft dan ook een economische
component door met name bestedingen in de horeca en verblijfsaccommodaties.
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Nieuwe brochurelijn
Met de overgang van Stichting Toerisme Gooi & Vecht naar Visit Gooi & Vecht is ook een geheel
nieuwe huisstijl ontwikkeld. Veel brochures bevatten verouderde content en/of zijn niet meer
beschikbaar, vandaar dat er een geheel nieuwe brochurelijn is ingezet.
Alle beschikbare informatiematerialen zijn gebundeld in de webshop van Visit Gooi & Vecht:
www.visitgooivecht.nl/webshop

Stallingen elektrische deelfietsen
In Gooi & Vecht loopt al geruime tijd een project met elektrische
deelfietsen van Urbee. Bij de P&R in Muiden staan 10 fietsen, bij het
OV-knooppunt TerGooiziekenhuizen in Blaricum staan 12 fietsen en
recent is een stalling met 8 elektrische deelfietsen bij het station
van Weesp gerealiseerd.
Het plaatsen van een stalling bij De Zandzee in Bussum is niet
gelukt, maar momenteel wordt gekeken om in het kader van
Buitenpoort Bussum-Zuid een deelfietsenstalling bij Station
Bussum-Zuid te plaatsen.
Wandelnetwerk Gooi & Vecht
Het Wandelnetwerk Gooi & Vecht is nagenoeg gereed. Alle startpanelen en houten bewegwijzeringen
zijn geplaatst, met uitzondering van 4 startpunten die op de vernieuwde Toeristische Overstappunten
komen. Deze worden de komende maanden gerealiseerd, zodat het Wandelnetwerk compleet is. Voor
de afronding van de pilot ‘Biocomposiet bewegwijzering’ is extra subsidie van de provincie NoordHolland ontvangen. Helaas is er ook nu nog op specifieke locaties sprake van vandalisme (met name
het verwijderen van routestickers). Samen met de gemeenten en gebiedsbeheerders wordt gekeken
hoe dit kan worden opgelost en voorkomen.
Fietsroutenetwerk Gooi & Vecht
Voor de zomer worden alle 55 fietsroutenetwerkpanelen op de fietsknooppunten in de regio
geactualiseerd. Het kaartmateriaal is vernieuwd in de nieuwe huisstijl van Visit Gooi & Vecht en de
routes zijn in afstemming met de gemeenten en natuurorganisaties geactualiseerd.
Inmiddels loopt er ook een subsidietraject bij de Provincie Noord-Holland voor de vernieuwing van de
bewegwijzering van het Fietsroutenetwerk Gooi & Vecht, aangezien het netwerk er inmiddels 15 jaar
ligt en aan vervanging toe is. Indien de subsidieaanvraag in het najaar wordt gehonoreerd, kan
mogelijk nog in 2021 het fietsroutenetwerk als geheel worden vernieuwd.
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Actualisatie TOP’s
In lijn met de nieuwe huisstijl van Visit Gooi & Vecht worden ook de Toeristische Overstappunten
(TOP’s) vernieuwd en aangevuld met de geactualiseerde Fietsroutenetwerkkaart en het
Wandelnetwerk Gooi & Vecht. Daarnaast zal TOP Jachthaven Naarden als nieuwe TOP worden
gerealiseerd. In totaal beschikt de regio dan over 11 TOP’s.
Recreatief Routenetwerk Gooi & Vecht
Het Recreatief Routenetwerk Gooi & Vecht (fietsen, varen, wandelen) is volop in beweging. Naast
ontwikkeling, actualisatie en vernieuwing is het beheer en onderhoud van groot belang. Op verzoek van
de gemeenten wordt het beheer en onderhoud nu gezamenlijk opgepakt vanuit Visit Gooi & Vecht met
regiogemeenten, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en
Routebureau Utrecht.
Een Handboek Recreatief Routenetwerk Gooi & Vecht is opgesteld, de laatste hand wordt gelegd aan
overeenkomsten met Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten voor het dagelijks beheer en
onderhoud en gezamenlijk wordt gewerkt met het digitaal systeem C-TIP. Alle meldingen van
gebruikers komen via meldpuntroutes.nl bij C-TIP binnen en worden lokaal afgehandeld.
Samenwerking Stichtse Vecht en Weesp
De gemeente Stichtse Vecht heeft de samenwerking met Visit Gooi & Vecht in 2021 weer verlengd met
een jaar. Met de gemeente Weesp is in afstemming met de gemeente Amsterdam afgesproken dat
Weesp in ieder geval in 2022 nog bij Visit Gooi & Vecht blijft aangesloten. Beide samenwerkingen zijn
op basis van een Dienstverleningsovereenkomst.
Partners Visit Gooi & Vecht
Visit Gooi & Vecht heeft inmiddels 93 partners aan zich verbonden. Een partnerplan Visit Gooi & Vecht
2021 is opgesteld en ook dit jaar zijn weer nieuwe partners aangesloten.
Binnenkort wordt ook de eerste partnernieuwsbrief verzonden, waarbij de planning is om dit één keer
per kwartaal te laten plaatsvinden.
De samenwerking met Hilversum Marketing wordt geïntensiveerd; naast de regionale VVV-baliefunctie
wordt ook samengewerkt op het gebied van marketing en communicatie. Gooise Meren Marketing is
nog in de opstartfase, maar ook daarmee is de samenwerking gestart.
Bovenregionale partners zijn amsterdam&partners voor de samenwerking binnen de MRA en Visit
Utrecht Region voor de samenwerking met Stichtse Vecht en overige Utrechtse gemeenten.
Pilot ‘Gebiedgerichte aanpak Toerisme & Cultuur Gooi en Vechtstreek’
Binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt er al geruime tijd samengewerkt tussen
verschillende gemeenten en deelregio’s om te werken aan spreiding van toerisme en cultuurbezoek.
Hieraan wordt zowel vanuit de Strategische Agenda Toerisme als vanuit het Programma Kunst,
Cultuur en Erfgoed gewerkt. Doelstelling van deze programma’s zijn onder andere spreiding van
toeristen en culturele bezoekers over de hele MRA.
De regio Gooi en Vechtstreek heeft de afgelopen jaren als enige deelregio binnen de MRA niet
geprofiteerd van de groei van het toerisme en cultuurbezoek in Amsterdam en omgeving. Waar overal
in de MRA de hotelovernachtingen stijgen, is er in Gooi en Vechtstreek sprake van een daling. Om deze
ontwikkeling te keren en om Gooi en Vechtstreek een impuls te geven zou in 2019-2020 een pilot
worden uitgevoerd vanuit toerisme en cultuur, net zoals dit in 2018 is gedaan tijdens ‘Haarlem viert
cultuur’. Door tussenkomst van corona in 2020 heeft geen uitvoering van de pilot kunnen plaatsvinden
(slechts op kleine onderdelen), maar wordt deze zo mogelijk uitgevoerd in 2021/22. Het idee is dat de
lessen die geleerd worden tijdens deze pilot ook elders in de MRA toegepast kunnen worden.
In samenwerking met amsterdam@partners, Hilversum Marketing, Visit Gooi & Vecht en de MRA is de
pilot weer opgepakt.
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Themasessies ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’
Een onderdeel van het Amsterdam Bezoeken Holland Zien (ABHZ) activiteitenplan 2021 is dat er dit
jaar per themagebied een themasessie komt met als doel om verhaallijnen tot stand te brengen,
bekende en minder bekende iconen inzichtelijk te maken en een gezamenlijk startpunt voor de
communicatie rondom dit specifieke gebied te creëren. ABHZ heeft als doel om internationale
bezoekers uit Amsterdam een bezoek te laten brengen aan de gehele Metropoolregio Amsterdam.
Op 27 mei 2021 vindt in Gooi & Vecht de themasessie ‘Castles & Gardens of Amsterdam’ plaats,
waarbij alle gemeenten ambtelijk zijn betrokken.
Buitenpoort Bussum-Zuid
Buitenpoorten zijn stations die tussen stad en land in liggen en zo zijn ingericht dat mensen makkelijk
hun weg vinden naar de natuur. Met de realisatie van Buitenpoort Bussum-Zuid willen de betrokken
partijen (provincie Noord-Holland, NS, ProRail, MRA, IVN, GNR, Natuurmonumenten, gemeente Gooise
Meren, Regio G&V en Visit G&V) bereiken dat station Bussum-Zuid gaat fungeren als vertrekpunt voor
een bezoek aan de heide en de diverse horecagelegenheden die zich in deze gebieden bevinden, het
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten met de diverse ’s-Gravelandse Buitenplaatsen en de
diverse publiekstrekkers zoals Singer Laren, Vesting Naarden en Raadhuis Hilversum.
Doelgroep zijn de bewoners en (internationale) bezoekers in de Metropoolregio Amsterdam en de stad
Utrecht.
Buitenpoorten zorgen ervoor dat meer mensen van de mooie natuur en bestemming kunnen genieten
en de reis ernaartoe op een duurzame manier afleggen.
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
Regio Gooi en Vechtstreek is als partner betrokken bij de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen. Onderdeel hiervan is de realisatie van de kano-overdraagplaats Wijde Blik - Vuntus,
waar vanuit Visit Gooi & Vecht de projectleider is geleverd, deelname aan de Regiegroep OVP en het
transitieteam Recreatie & Toerisme Wijdemeren.
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Stand van zaken projecten Cultuur

Provinciaal noodfonds cultuur
Het College van Gedeputeerde Staten is op 20 april 2021 akkoord gegaan met het inzetten van het
restant van het noodfonds sociale infrastructuur voor noodsteun in 2021. Alle gemeenten hebben hier
een brief over ontvangen van de Provincie. Inzet is om voor 1 juli 2021 de propositie vanuit de
gezamenlijke MRA-gemeenten in te dienen bij de Provincie. De komende weken vindt overleg plaats
met de Provincie en de MRA-gemeenten om de propositie voor te bereiden.
De voorwaarden en procedure zijn aangepast op basis van het bestuurlijk overleg van 3 december
2020, maar is in grote lijnen vergelijkbaar met de procedure van vorig jaar. Omdat de verwachting is
dat niet alle culturele instellingen ondersteund kunnen worden, ligt de focus op het ondersteunen van
instellingen met een belangrijke rol in de uitvoeringsketen en met een zekere omvang qua
publieksbereik (zgn. categorie 1 instellingen). Het uitgangspunt van cofinanciering/matching blijft
vooralsnog bij de huidige verdeling: 65% provincie en 35% gemeenten. In het bestuurlijk overleg is
afgesproken dat als door een lagere procentuele bijdrage van de provincie meer instellingen uit
categorie 1 ondersteund kunnen worden, dat bespreekbaar is. Dit zou betekenen dat de bijdragen voor
gemeenten omhoog gaan. Indien de Provincie dit daadwerkelijk wil doorvoeren, is wel een aangepast
besluit van de gemeenten nodig.
Aanvraag samenwerkende musea Mondriaanfonds
De regioconservator heeft namens de samenwerkende musea een aanvraag ingediend bij het
Mondriaanfonds voor een gezamenlijke collectiemedewerker.
Over de voortzetting van de regioconservator met het regiobudget van 50K is meer duidelijk na de
vergadering van het algemeen bestuur op 8 juli als de zienswijzen van de gemeenten op de begroting
2022-2025 behandeld worden.
Verantwoording subsidie CmK 2017-2020
Het project Cultuureducatie met Kwaliteit is beëindigd per 31 december 2020. Op
dit moment worden de laatste zaken voor de verantwoording van dit 4-jarige
project afgehandeld. Een aantal gemeenten (Hilversum, Blaricum, Laren, Gooise
Meren, Weesp) zet dit project met andere projectleiders voort.
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