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Urgente thema’s vanuit Regio Gooi en 

Vechtstreek voor AGV 2023-2027 

 

  

Geacht bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,  

 

Allereerst de hartelijke felicitaties aan de winnaars van de Waterschapsverkiezingen 2023! 

 

Graag willen wij voorafgaand aan het vormen van de plannen voor de periode 2023-2027 proactief aan u 

meegeven waar wij de komende periode uw hulp én de samenwerking vragen. Wij kijken ernaar uit om 

ook de komende jaren weer samen met u de urgente opgaven aan te pakken. We hechten waarde aan het 

voortzetten van de gebiedsgerichte aanpak(ken), de integrale benadering van de opgaven en de 

samenwerking. Mogelijk is dit in de nabije toekomst te bekrachtigen met een samenwerkingsagenda 

tussen u en de gemeenten in onze regio (Hilversum, Gooise Meren, Huizen, Wijdemeren, Laren en 

Blaricum). Via deze brief willen wij onze  urgente en actuele onderwerpen aan u kenbaar maken en u het 

aanbod doen om samen verder op deze thema’s op te (blijven) trekken om gezamenlijke doelen te 

realiseren.  

 

Wij willen u vragen om samen in te zetten op: 

• Vervolginzet op uitkomsten onderzoek watersysteem Heuvelrug, Gooi en Vecht en medefinanciering 

van ruimtelijke en water-gerelateerde opgaven korte termijn. 

• Ontwikkeling van een gezamenlijke klimaat(adaptatie) agenda tussen AGV, gemeenten in Gooi en 

Vechtstreek en de Provincie Noord-Holland. 

• Versterking van aanpak van veenweidegebied en bodemdaling. 

• Versterking van (water)recreatie: inzet waterkwaliteit en financiële bijdragen aan versterking van de 

mogelijkheden voor (water)recreatie. 

• Gezamenlijke lobby bij provincie en Rijk voor structurele beheer- en onderhoudsgelden natuur en 

landschap (o.a. via PPLG), evenredig aan de rol van ons unieke gebied.  Daarbij willen wij ook 

bijdragen als recreatiegebied voor de steden om ons heen waar verdere stedelijke verdichting 

plaatsvindt.  

• Gezamenlijk optrekken en lobby bij gebiedsopgaven en inzet van Waterschap AGV bij 

gebiedsontwikkeling, voor een robuuste en klimaat-adaptieve inrichting. 

• Agenda-setting water, natuur en landschap als urgente thema’s bij de nieuwe MRA agenda 3.0. 

• Kennisdelen en ervaring opdoen met (integrale) wijkgerichte uitvoeringsprojecten op lokaal niveau. 
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Toelichting 

 

Vervolg Heuvelrug Gooi en Vecht 

We werken zeer plezierig met u en met andere partijen samen aan het onderzoek Toekomstbestendige 

Heuvelrug Gooi en Vecht. Dit onderzoek focust op de systeem- en transitievraagstukken voor de 

toekomstbestendigheid van het gebied. Een vraagstuk waarvan de urgentie bij het grote publiek nog 

onvoldoende bekend is. Bij een vervolg op de uitkomsten van het onderzoek is inzet van de alle partijen 

nodig, waaronder die van het Waterschap. Zowel bij nieuwe studies, als ook bij fysieke maatregelen op de 

korte, middellange en lange termijn. Het rapport wordt via uw eigen ambtelijke organisatie met u gedeeld  

(oplevering april ‘23). Wij vragen uw nauwe betrokkenheid en inzet bij de vervolguitwerkingen op dit 

onderzoek en samen te lobbyen bij partijen als MRA en Rijk om de opgaven goed mee te nemen in 

bovenregionale agenda’s en programma’s. Bijvoorbeeld NOVEX Groene Hart en NOVEX MRA. 

 

Gezamenlijke agenda klimaatadaptatie 

Klimaatverandering vraagt om inzet en maatregelen zowel in het landelijk- als in het stedelijk gebied. Er is 

al veel kennis beschikbaar via trajecten als het Deltaprogramma en binnen het Watersdchap AGV, de 

Provincie en de gemeenten. We vragen uw medewerking bij de ontwikkeling van een gezamenlijke 

klimaatagenda tussen u en de gemeenten in onze regio (o.l.v. de Regio Gooi en Vechtstreek) en in 

samenwerking met Provnicie Noord-Holland. Om daarin ook tot een verdeling te komen van (financiele) 

inzet en verantwoordelijkheden op het juiste niveau, zodat we met elkaar stappen kunnen zetten en ieder 

het juiste aandeel oppakt. Deze agenda dient de meest urgente locaties(wateroverlast, watertekort én 

hittestress) in de regio inzichtelijk te maken en welke partij per opgave aan zet is. Deze agenda schetst 

daarmee voor alle partijen een perspectief om zowel op de grotere systeemvragen te acteren, als lokaal in 

de wijken en straten van de gemeenten actief aan de slag te gaan. 

 

Inzet Veenweidegebied en Bodemdaling 

Het Waterschap AGV heeft de opgaven in het veenweidegebied en bodemdaling al goed in beeld en zet 

daar pro-actief op in. Verdroging, waterkwaliteit, uitstoot van broeikasgassen en schade aan funderingen 

zijn problemen die nu al, maar ook in de toekomst, in Gooi en Vechtstreek spelen. Via de Regionale 

Veenweidestrategie (RVS) zet de Provincie al in op tegengaan van bodemdaling en uitstoot uit het 

veenweidegebied (dit wordt overgenomen in het PPLG). In relatie tot het onderzoek naar de 

Toekomstbestendige Heuvelrug Gooi en Vecht, vragen wij u ook met ons en de gemeenten in het 

plassengebied, de komende jaren (blijvend) op te trekken.  

 

Natuur en landschapsbeleving 

Onze regio kenmerkt zich als een uniek landschappelijk gebied. Het biedt de mooiste groenblauwe 

leefomgeving tussen vier groeiende, grote steden. Onze bossen, heides, plassen en meren zijn ‘de longen’ 

van het verstedelijkte gebied om ons heen. Dat koesteren we en willen we effectiever uitdragen. Men 

komt hier om te genieten van prachtige dorpen, oude vestingstadjes en de cultuurstad Hilversum.  

 

We zijn daarmee een kleinschalige topbestemming voor niet alleen onze eigen inwoners, maar ook als 

broodnodige uitvalsbasis voor inwoners van de grote steden tegen de achtergrond van verdere 

verstedelijking. En natuurlijk ook voor toeristen die meer van Nederland willen zien dan alleen 

Amsterdam. De bezoekerseconomie versterkt ons hoge voorzieningenniveau waarmee we de 

leefbaarheid van onze regio ook voor de langere termijn op peil willen blijven houden. Als gezamenlijke 

gemeenten in deze regio hebben we daarom besloten extra in te zetten op deze unieke kwaliteiten. We 

versterken en bundelen deze periode als gemeenten gezamenlijk ons regionale, veelzijdige aanbod en 

verstevigen de beleving van de recreatiemogelijkheden in ons gebied met herkenbare ‘landingsplaatsen’ 
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voor bezoekers. Daarbij investeren we ook in de toekomstbestendigheid van natuur en landschap om de 

grote transitieopgaven het hoofd te bieden.  

 

Hiervoor vragen we mede inzet vanuit partijen als het Waterschap en de provincie Noord-Holland. Deze 

impuls is dus nadrukkelijk niet alleen voor de inwoners van de Gooi en Vechtstreek, maar ook voor het 

groeiend aantal inwoners uit de steden om ons heen tegen de achtergrond van de genoemde verdichting. 

Daarmee leveren we graag een bijdrage aan de benodigde extra hectaren aan recreatiegebied die nodig is 

in de Metropoolregio Amsterdam in relatie tot de woningbouwopgave. Benodigde inzet vanuit het 

Waterschap hierbij zien wij o.a. bij behoud en realisatie van een goede waterkwaliteit en de bevordering 

van mogelijkheden voor waterrecreatie. Wij denken hierbij zoal aan zwemstrandjes, de plassen en 

kleinere recreatiehavens.  

 

Samen optrekken in lobby voor beheer en onderhoudsfinaciering natuur en recreatieve gebieden 

Binnen de huidige transities die plaatsvinden in het landelijk gebied zien wij  extra kansen om in te zetten 

op het verkrijgen van de nodige financiële middelen van o.a. de provincie en het Rijk. We delen 

gezamenlijke belangen en kunnen samen optrekken in lobby voor steun. Want we hebben weliswaar een 

prachtig gebied, maar de kwaliteiten van deze groenblauwe leefomgeving staan onder druk. Dan gaat het 

om klimaatverandering en significante verstedelijking. Dit vraagt naast regulier beheer en onderhoud van 

natuur en recreatieve gebieden om investeringen in de transitie (opgaven) van het gebied, in water- en 

natuurgebieden. Om op die manier de kwaliteiten van het gebied op niveau te houden en waar nodig en 

mogelijk te verbeteren. Door de investeringen in water-, natuur- en landschappelijke vraagstukken te 

bundelen, in combinatie met de versterking van beleving en recreatiemogelijkheden in het gebied, geven 

we samen met u een enorme impuls aan het gebied.  

 

We vragen daarom aan u om gezamenlijk op te trekken in gebiedsprogramma’s en bij de lobby voor inzet 

binnen de transitieopgaven en trajecten waar partijen als de provincie en het Rijk een actieve of 

regisserende rol hebben (zoals PPLG, NOVEX Groene Hart, NOVEX MRA). 

 

 

Wij zien uit naar  een constructieve en energieke   samenwerking met u de komende jaren. Wij wensen u 

veel succes en wijsheid toe bij het vormen van uw programma voor de komende 4 jaar. Voor een nadere 

toelichting op deze brief of andere vragen zijn wij altijd beschikbaar.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek 

 

 

 

 

 

Hugo Bellaart      

Voorzitter PFHO Ruimte en Mobiliteit                     

 


