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VOORWOORD

Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Hoe staat het met het eind 2017 door een groot aantal partijen gesloten Gebieds akkoord Oostelijke 
Vechtplassen? U leest het in deze voortgangsrapportage.

We zitten niet stil. We gaan richting ons doel: natuur, recreatie, waterkwaliteit en leefomgeving 
de noodzakelijke impuls te geven.Aan de hand van ons Uitvoeringsprogramma werkten de 21 
samenwerkende partijen ook in 2020 intensief samen aan meer dan 25 (deel)projecten. 
Afgelopen jaar voor het eerst ook samen met de Bewonersfederatie: fijn dat zij nu aan boord zijn. 

De samenwerking moest het afgelopen jaar door de Covid-19 pandemie meer dan ooit op een inventieve 
en intensieve manier gestalte krijgen. Er werd vanuit huis gewerkt, in kleine groepen, via Teams en 
Skype. En dat ging meestal goed! Graag complimenteer ik alle betrokkenen met de soepele manier waar- 
op iedereen de weg naar het online vergaderen heeft gevonden. Ondanks de complexe situatie, zijn veel 
werkzaamheden (al dan niet met omwegen) gewoon doorgegaan. Daar mogen we best trots op zijn. 

In projectgroepen en werkgroepen zien we een enorme betrokkenheid. Samen werken we hard aan 
een nog mooier en completer plassengebied. 

Aandachtspunten zijn er ook. De ingewikkelde organisatie zorgt in de praktijk soms voor wat 
onduidelijkheid over rollen en taken. Door het ontbreken van fysieke inloopavonden kost het meer 
moeite iedereen op het juiste moment te bereiken. Zo kwam het voor dat mensen zich overvallen 
voelden op het moment dat er zich projecten in de buurt begonnen te ontvouwen. Tijdige communicatie 
over en tussen de afzonderlijke projecten is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. 

Na een noodzakelijke periode van verkenning en onderzoek, schuiven de projecten meer en meer  
op richting uitvoering. Hier en daar worden al kleine successen geboekt. Ik noem bijvoorbeeld het 
actief tegengaan van ongewenste exoten en de aanleg van twee nieuwe kanosteigers waardoor de 
Wijde Blik en Vuntus nu gemakkelijker met elkaar verbonden worden. Ook in de grote dossiers zoals  
de baggeropgave en het verkennen van een mogelijkheid voor een nieuwe vaarverbinding tussen de 
Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal zijn in 2020 stappen gezet.

Tenslotte zijn we samen met alle partijen, van ondernemers tot inwoners en gebruikers, in 2020 
begonnen met het ontwikkelen van een toekomstbeeld voor recreatie in het gebied. In 2021 moet dit 
beeld klaar zijn. Daarna worden er een strategie en een agenda met acties ontwikkeld die ertoe 
moeten leiden dat het vergezicht ook werkelijkheid wordt. 

Door de corona-maatregelen werd er in 2020 veel en vaker dichtbij huis gerecreëerd. De ligplaatsen 
zijn uitverkocht en er wordt meer gefietst en gewandeld dan ooit tevoren. Juist daarom is het 
belangrijk dat er voortgang is, dat de projecten die dit gebied moeten verstevigen en beschermen 
ook daadwerkelijk tot uitvoering komen.

Binnen het akkoord werken we met partners, inwoners en gebruikers samen om een aantal 
problemen aan te pakken. Het streven is dit te doen met respect voor elkaars belangen, door deze 
belangen te delen en ze een passende plek te geven in het grotere geheel. Nu we een aantal jaren 
bezig zijn, wordt steeds duidelijker waar de uitdagingen en kansen liggen in de uitvoering van 
het akkoord. Het is goed om te kijken waar we nu staan, wat op ons afkomt en welke lessen we 
al geleerd hebben.
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Eind 2020 hebben de partners opdracht gegeven de uitvoering van het Gebiedsakkoord te evalueren. 
Want één ding is zeker: we willen samen de eindstreep halen! Ik ben benieuwd naar de uitkomsten 
en aanbevelingen, zodat we kunnen voortzetten wat goed is en aanpakken wat beter kan. 

Voor mijn gevoel zijn we samen goed op weg. Als ik zie wat we in een complex jaar vol beperkingen 
voor elkaar kunnen krijgen, dan geeft mij dat moed en vertrouwen voor de toekomst. 

Cees Loggen,

Voorzitter van stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Water in de Provincie Noord-Holland
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1. ORGANISATIE EN DRAAGVLAK 
Sinds drie jaar werken de verschillende gebiedspartijen hard aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen. De organisatie van het uitvoeringsprogramma is in handen van de programmamanager. Projectleiders 
rapporteren via een ambtelijke integrale regiegroep aan de stuurgroep. Zo wordt besluitvorming zorgvuldig voorbereid en 
kunnen de bestuurders in de stuurgroep gezamenlijke besluiten nemen.

Per 1 oktober 2020 is Nanette van Goor de nieuwe programmamanager voor het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. 
De eerste maanden van haar termijn heeft zij veel indrukken opgedaan in het gebied en in de organisatie. 

Het programma
Samenhang
In 2020 lag de nadruk op het continueren van de vliegende start uit 2019, waarin veel projecten tegelijk zijn gestart. Met tientallen 
projecten op een relatief klein oppervlak is het een flinke uitdaging om de samenhang van het programma goed te bewaken. 
Veel projecten binnen het Gebiedsakkoord raken elkaar of zijn van elkaar afhankelijk. Dat werkt soms synergetisch maar kan 
in sommige gevallen ook zorgen voor verwarring (bij projectleiders en bij bewoners/gebruikers van het gebied) of vertraging. 
Om een betere regie op de samenhang tussen projecten te hebben wordt met projectleiders in een tweewekelijks overleg hier 
expliciet aandacht aan besteed. Ook in de communicatiestrategie is dit punt verwerkt en wordt bijvoorbeeld richting het gebied 
beter uitgelegd hoe het Gebiedsakkoord is opgebouwd en wat rollen en doelen van bepaalde projecten zijn daarin.

Sommige projecten hebben een lange voorbereidingstijd waardoor resultaten niet snel zichtbaar zijn. Ook bestaat er verschil 
tussen praktisch uitvoerbare en meer op onderzoek gerichte projecten. Hierdoor ontstaat bij sommige partijen het beeld dat het 
evenwicht in de drie pijlers van het Gebiedsakkoord verstoord is. In de tussenevaluatie wordt hier aandacht aan besteed en worden 
er, indien nodig, concrete aanbevelingen geformuleerd om het evenwicht in het programma te verstevigen of te herstellen.

Aanpak
In de uitvoering is het niet altijd duidelijk hoe een mutual gains aanpak (MGA) toe te passen en het gezamenlijke belang te 
vinden. De MGA-aanpak ligt ten grondslag aan het Gebiedsakkoord. Bij de aanpak zoeken partijen vanuit belangen en niet 
vanuit meningen gezamenlijk naar oplossingen, waardoor er meer draagvlak gecreëerd wordt. De afspraken die vastgelegd zijn 
in het Gebiedsakkoord vragen om een coöperatieve houding en de insteek om over de eigen belangen heen te kijken richting het 
gezamenlijke doel. Niet elke betrokken partij is bekend met deze aanpak. Om de MGA-aanpak in deze fase van het programma 
meer handen en voeten te geven, wordt in 2021 een meerdaagse MGA-sessie georganiseerd voor regiegroep en projectleiders; 
hierbij zullen ook aanbevelingen uit de tussenevaluatie betrokken worden.

Capaciteit en middelen
De grote hoeveelheid projecten vraagt veel actieve inzet van partijen. Er gaat veel tijd gemoeid met het lezen van relevante 
stukken en het bijwonen van project- en werkgroepen. Niet elke partij heeft die capaciteit beschikbaar. Dit geldt voor zowel 
(semi-)overheid- als niet-overheidspartijen. Daarnaast voeren bewonersgroepen en sommige andere belangengroepen hun 
werkzaamheden uit in hun vrije tijd naast hun reguliere baan. Wanneer partijen onvoldoende kunnen bijdragen kan dit 
gevolgen hebben voor de planning (en kwaliteit) van de projecten. Meer en meer lopen we tegen de beperkte beschikbare 
financiële middelen die in het Gebiedsakkoord zijn opgenomen voor bijvoorbeeld proces/organisatiekosten, 
communicatiemiddelen en programmamonitoring. Investeringsbudgetten voor sommige projecten zijn te krap geraamd. 
Daarnaast is geen rekening gehouden met inflatie en vormt ook het BTW-vraagstuk1 een bedreiging voor het beschikbare 
investeringsbudget. Er is geen budget opgenomen in het Gebiedsakkoord om vervolg te geven aan aanbevelingen uit 
uitgevoerde onderzoeken, zoals uit het onderzoek ‘samengaan waterrecreatie en natuur’; Partners geven aan weinig 
mogelijkheden te hebben om te kunnen bijdragen. De consequenties van deze financiële druk op de investeringsbudgetten en 
dus voor het behalen van de ambitie van het Gebiedsakkoord, wordt verder concreet in beeld gebracht zodat 
oplossingsrichtingen in beeld kunnen komen en de stuurgroep hierover geadviseerd kan worden.

1  In de raming is rekening gehouden met BTW aftrek, dit is echter bij veel projecten beperkt mogelijk.
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Covid-19
Afgelopen jaar stond in het teken van de coronapandemie. In mei 2020 is geïnventariseerd welke gevolgen de coronamaatregelen 
tot dan toe hadden op de uitvoering van de projecten. Het overkoepelende beeld is dat er gemiddeld vertraging is van enkele 
maanden, maar dat het effect wisselt per project. Doordat met name veldonder zoeken en bijeenkomsten geen doorgang konden 
vinden, lopen projecten vertraging op en krijgen ze soms te maken met hogere kosten. Ook de brede inloopbijeenkomsten, 
bedoeld om bewoners en gebruikers van het gebied te informeren over de voortgang in het programma, konden niet plaatsvinden. 
Hoe deze vertraging op de lange termijn zal uitpakken, is nu nog te vroeg om te kunnen duiden.

Gebruik van alternatieve overlegvormen was zeker in de eerste helft van 2020, even wennen. Digitaal overleggen scheelt veel 
reistijd en bespaart kosten, maar werd niet altijd als ideaal ervaren. De meeste betrokkenen bij het Gebiedsakkoord stelden zich 
echter zeer flexibel op en deden hun best om het werk niet stil te laten liggen. In korte tijd heeft iedereen de nieuwe 
vergadertechnieken zich eigen gemaakt. De vergaderdiscipline via de online tools is zeer sterk.

Tussenevaluatie Gebiedsakkoord
Zoals in het Gebiedsakkoord is opgenomen, is eind 2020 een start gemaakt met een tussenevaluatie. De evaluatie wordt 
uitgevoerd door een onafhankelije partij (Arcadis). De evaluatie richt zich op de vraag of we met de uitvoering van het 
programma op de goede weg zitten en wat er eventueel aangepast moet worden om in 2027 succesvol de eindstreep te halen. 
Alle betrokken partijen op ambtelijk en bestuurlijk niveau, de projectleiders en belanghebbenden uit het gebied  (inwoners, 
ondernemers en gebruikers) worden gevraagd naar hun ervaringen en inzichten. In de zomer van 2021 wordt de evaluatie 
afgerond en levert concrete aanbevelingen en acties als resultaat op. 

Functioneren regiegroep
De regiegroep is een vertegenwoordiging van partners uit het Gebiedsakkoord en houdt zicht op lange-termijndoelen en 
integrale samenwerking; zij adviseert de stuurgroep in de besluitvorming. Op 10 december 2020 hebben de leden van de 
regiegroep het jaar 2020 geëvalueerd. 

Stukkenstroom 
Het is een druk jaar geweest voor de regiegroep met elke maand een bijeenkomst. Meerdere leden geven aan dat de stukken stroom 
veel aandacht vraagt. De hoeveelheid en de omvang van notities vraagt veel lees- en behandeltijd. Dat komt onder andere 
doordat projectleiders soms een te gedetailleerde, technische uitwerking presenteren en minder oog hebben voor de grote lijnen 
van het Gebiedsakkoord en de bestuurlijke kant. Een kernteam gaat namens de regiegroep onderzoeken hoe een nieuw, vast 
format druk kan weghalen bij de regiegroep. Ook werd benoemd dat een nieuw format beter de samenhang tussen project en 
programma zou kunnen weergeven en stukken sneller gelezen en verwerkt kunnen worden door de regie- en stuurgroep; 
gebruik van het nieuwe format zal vanaf 2021 getoetst worden. 

Daarnaast is het idee om inhoudelijke informatieve stukken en presentaties apart te behandelen van de besluitvormende 
stukken. Gedacht wordt aan het organiseren van aparte informatieve bijeenkomsten naast de reguliere overleggen van de 
regiegroep, zodat er meer tijd is voor inhoudelijke behandeling van bepaalde onderwerpen uit het Gebiedsakkoord.  

Overlegstructuur 
De regiegroep constateert dat  stukken in de regiegroep regelmatig inhoudelijk worden behandeld; een taak die bij de project-
groepen thuis hoort. De inhoudelijke behandeling van stukken kost erg veel tijd waardoor de regiegroepen regelmatig 
uitlopen. Soms is er in de voorbereiding onvoldoende oog geweest voor het meenemen van alle belangen (MGA-gedachtegoed) 
of is er in dat stadium onvoldoende afstemming van standpunten bij de partners intern geweest; hierdoor worden bepaalde 
zaken in de regiegroep alsnog naar voren gebracht en bediscussieerd. Dit zou idealiter reeds afgestemd moeten zijn in 
projectgroepen voordat het stuk naar de regiegroep gaat. Tegelijkertijd is door enkele leden de behoefte geuit om stukken 
inhoudelijk te kunnen bespreken in de regiegroep wanneer een regiegroeplid (of de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt) 
over onvoldoende inzet beschikt om aan alle relevante werk- en projectgroepen deel te nemen. Daar wordt een oplossing voor 
gezocht. De in 2019 ingerichte werkplek bij de gemeente Wijdemeren kon door de coronapandemie niet verder worden benut. 
Wel heeft er tweewekelijks een (digitaal) projectleidersoverleg plaatsgevonden; zo blijven de projectleiders op de hoogte van 
elkaars project en bespreken we gezamenlijk de aandachtspunten.  

Integraliteit van het programma
De integraliteit van, en evenwicht in, het uitvoeren van het programma lijkt soms weg te vallen. Er is veel inzet en aandacht 
uitgegaan naar de bagger- en natuurprojecten waardoor de zichtbaarheid van de overige twee pijlers van het Gebiedsakkoord, 
en dan met name de transformatie van de recreatiesector, beperkt bleef.  
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Uitvoering projecten
In het uitvoeringsprogramma staan 23 hoofdprojecten genoemd; hiervan zijn er inmiddels 13 gestart; meerdere hoofdprojecten 
zijn opgedeeld in deelprojecten (in totaal ca. 70); hiervan is ongeveer de helft gestart. Over sommige van deze deelprojecten 
wordt apart gerapporteerd (zie hfdst 3), andere deelprojecten vallen nog onder het hoofdproject en daarover wordt in desbetref-
fende fiche gerapporteerd. Het overgrote deel van de projecten bevindt zich in de voorbereidings- en/of vroege planvormings-
fase. Inmiddels zijn 9 (deel)projecten afgerond.

In de diverse project- en werkgroepen wordt intensief en goed samengewerkt tussen de verschillende gebiedspartijen. 
De beschikbaarheid bij gebiedspartijen om de benodigde inzet te kunnen (blijven) leveren blijft een punt van aandacht.

Voorbereidingstijd 
De voorbereiding op de uitvoering van projecten vraagt soms veel tijd. Dat heeft te maken met het maken van goede interne 
afspraken en keuzes (inclusief afstemming met gebiedspartijen), het moeten volgen van wettelijke procedures en het uitvoeren 
van benodigde vooronderzoeken, en/of beperkte capaciteit. Dat projecten soms hun tijd nodig hebben en een zorgvuldig proces 
moeten doorlopen, wordt niet altijd door alle gebiedspartijen begrepen: men wil sneller resultaten zien.

Afstemming 
Onderlinge samenwerking én coördinatie wordt steeds belangrijker naarmate er meer projecten richting de planvormings- of 
uitvoeringsfase gaan. De opgaven nemen concrete vormen aan en moeten vervlochten worden met andere opgaven en plannen. 
Dat blijkt in de praktijk soms lastig, met als consequentie dat voor betrokkenen (gebiedspartijen, maar ook bewoners, 
ondernemers en eigenaren) niet altijd duidelijk is welke projecten op welk gebied van toepassing zijn. 

Het feit dat projecten nader uitgewerkt en dus concreter en zichtbaarder worden, maakt ook dat partijen (zoals bewoners en 
gebruikers) zich meer betrokken gaan voelen. Deze nieuwe dynamiek in de planuitwerking van de projecten vraagt extra 
aandacht voor goede afstemming met gebiedspartijen.

De projectleiders gaan gefocust te werk, maar hebben soms nog te weinig oog voor de integraliteit van het uitvoeringsprogramma. 
Voor veel projecten geldt dat onderlinge afstemming nodig is; soms ontbreekt de coördinatie of verloopt deze traag. Dit geeft 
ook verwarring voor de inwoners in een gebied die zich geconfronteerd zien met meerdere initiatieven en de onderlinge 
samenhang niet direct zien. De samenwerking door projectleiders wordt steeds meer gezocht op themaniveau, bijvoorbeeld 
door NNN-brede overleggen te organiseren en de aanpak per deelgebied beter op elkaar af te stemmen. Ook is er meer oog voor 
een betere coördinatie van projecten die elkaar raken in een deelgebied. 

Draagvlak in het gebied
Nu de fasering van de projecten van initiatief naar planvorming en uitvoering verschuift, worden de consequenties voor 
eigenaren en omwonenden steeds tastbaarder. Zoals hierboven al is aangehaald, kunnen mensen soms de samenhang tussen 
het Gebiedsakkoord en de diverse projecten niet goed (meer) plaatsen. Welke projecten worden er eigenlijk in mijn deelgebied 
uitgevoerd? Wat ga ik hier van merken? Dat resulteert in sommige gevallen in ruis, weerstand en zorgen. Hier ligt een 
belangrijke taak voor het programma: het inzichtelijk maken wat de gevolgen van het Gebiedsakkoord in praktische zin zullen 
zijn. Naast het consulteren van eigenaren / gebruikers en het maken van participatieafspraken, is het ook de taak van het 
programma om betrokkenen tijdig te infomeren over (en het betrekken bij) andere projecten of veranderingen in de omgeving 
of regelgeving die van invloed zijn op hun gebied. 

Communicatie 
Nieuwe communicatiestrategie
Deze zomer is de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen akkoord gegaan met de vernieuwde Communicatiestrategie 2020-2022 die 
dit jaar door de samenwerkende partijen is opgesteld. In dit communicatieplan is onder meer afgesproken de betrokkenheid 
van inwoners en andere belanghebbenden bij de uitvoering van het Gebiedsakkoord verder te vergroten. We willen er op toezien 
dat inwoners vanaf het begin bij de uitwerking van projecten betrokken worden. In 2020 gebeurde dit al bij verschillende 
projecten, zoals bij de Quick Scan Nieuwe Polderplas en het verkennen van mogelijkheden voor vergroten van het leefgebied 
van moerasvogels. Deze voorbeelden vormen de lijn voor een werkwijze die nu door de partijen verder worden uitgewerkt. 
In die werkwijze worden ook aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie meegenomen.
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In de nieuwe communicatiestrategie is afgesproken dat er beter uitgelegd moet worden wat de bedoeling is van het 
Gebiedsakkoord, waarom investeringen in het gebied nodig zijn en wat inwoners en belanghebbenden er aan hebben. 
Deze communicatie moet voor het grootste gedeelte gaan lopen via een nieuwe herkenbare website van alle samenwerkende 
partijen van het Gebiedsakkoord. Hier komt alle actuele informatie over het programma en de projecten te staan. 
Hiermee wordt de versnipperde communicatie op de kanalen van de verschillende partners aangevuld met één kanaal 
waar alles te vinden is. 

Om de openheid in de uitvoering te bevorderen, worden belangstellenden na iedere stuurgroep-vergadering geïnformeerd over 
de besluiten die genomen zijn. Dit gebeurde in 2020 al twee keer door middel van een nieuwsbericht op www.vechtplassen.nl 
en een bericht naar de lokale media. 

Signalen uit het gebied
Het wordt vanuit inwoners en belanghebbenden gewaardeerd dat men mee kan praten over projecten en daar een inbreng in 
kan hebben, maar er is nog altijd teleurstelling over de beginfase van het Gebiedsakkoord. Bij deze fase zijn niet alle inwoners 
van het gebied goed betrokken geweest. 

Alle partijen zijn het er over eens dat er goed geluisterd moet worden naar de positieve en ook kritische geluiden die vanuit het 
gebied komen. De uitvoering van de tussenevaluatie is daar een belangrijk voorbeeld van. Daarnaast gebeurt dit ook op 
projectniveau. Het betrekken van bewoners bij de uitwerking van projecten, leidt soms tot het aanpassen van de projectaanpak; 
bijvoorbeeld bij de NNN-realisatie waar in Weersloot door de inwoners zelf aan een inrichtingsplan wordt gewerkt, of bij 
Kortenhoef Oost waar geluisterd is naar de behoefte aan een onafhankelijke second opinion over de opgestelde ecologische visie 
(NNN) en deze is uitgevoerd. Op basis van de resultaten wordt nader onderzoek uitgevoerd en de ecologische visie aangepast.

Een ander belangrijk signaal vanuit het gebied is geweest dat mensen zich soms overvallen voelden door alles dat er op hen af 
kwam. Soms spelen er in een deelgebied meerdere projecten die tegelijk opgepakt worden. Inwoners werden dan in korte tijd 
door meerdere personen benaderd. Hier moet in 2021 meer regie op komen. We kijken daarbij naar de projecten die binnen het 
Gebiedsakkoord spelen, maar het is ook van belang dat we andere projecten van de partners die in het gebied lopen niet 
vergeten. Een voorbeeld is de aanpak van de stikstofproblematiek met bijbehorende maatregelen die vanuit de provincie 
moeten worden ondernomen. We proberen de uitwerking van die maatregelen zo veel mogelijk mee te nemen in de 
communicatie van het Gebiedsakkoord.
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2. FINANCIËN
 
Waar staan we nu? 

Het programma OVP is in 2017 gestart om in een periode van 10 jaar grote en kleine (deel)projecten uit te voeren voor een bedrag 
van ruim € 77,2 miljoen.

Van de ca. 70 (deel)projecten (vallend onder de 23 verschillende in het uitvoeringsprogramma opgenomen projecten)  is nu meer 
dan de helft gestart en 9 (deels) afgerond. Van de wat grotere projecten zitten de meeste nog in de verkenningsfase. Denk bij grotere 
projecten aan bijvoorbeeld de twee vaarverbindingen, het baggerproject, maatregelen voor moerasvogels, de faunapassages, de 
NNN-inrichting en de waterkwaliteitsprojecten. Daarnaast staat de 1e fase van het baggerproject inmiddels in de steigers om tot 
uitvoering over te gaan.  

Financiële meerjarenplanning
 
Het Nationale Groenfonds
Het Nationale Groenfonds is de financiële instelling waar de bijdragen van de financierende partijen worden gestald en van 
waaruit betalingen op voorspraak van de stuurgroep OVP, aan de diverse uitvoerende partijen worden uitgevoerd. Het functio-
neren hiervan is vastgelegd in de ‘Partnerovereenkomst OVP’, ondertekend in november 2019. Een aantal onderdelen uit het 
Gebiedsakkoord wordt niet via het Groenfonds geregeld. Het betreft hier de (deel)projecten defosfateringsmaatregelen, 
Horstermeerpolder en het verbeteren van de waterkwaliteit ter waarde van € 12,3 miljoen totaal. Hierover is afgesproken dat 
partijen zelf de uitgaven organiseren maar over de voortgang van de besteding wel rapporteren aan de stuurgroep OVP via de 
(half)jaarlijkse voortgangsrapportages.

In september 2020 is onderstaande planning voor de Groenfonds onttrekkingen gemaakt: 

Omdat het kasritme, zoals opgenomen in de partnerovereenkomst, niet gehaald wordt en waardoor het saldo op zou blijven 
lopen, heeft de stuurgroep in december 2020 het besluit genomen de hoogte van het saldo in het Groenfonds te beperken tot 
circa € 5 mln. Per jaar wordt bekeken welke onttrekkingen en stortingen in het Groenfonds daarvoor gedaan moeten worden. 

In de bijlage is de tabel ‘Mutaties Nationaal Groenfonds rekening 2020’opgenomen die de declaraties (ook wel: opnames uit 
Groenfonds), stortingen aan het Groenfonds, kosten en correcties van het afgelopen jaar laat zien.

Afgelopen jaren
Voor 2020 is uitgegaan van een prognose van € 3,9 miljoen aan uitgaven; eind 2020 komt de realisatie uit op € 2,2 miljoen.
Over de periode 2017-2020 is er € 6,2 miljoen uitgegeven, dit is een kleine 10% van het totale programmabudget van € 77,2 mln. 
De reden dat er minder uitgegeven is dan ingeschat, is dat de onzekerheden in deze fase van het programma, waarin het 
overgrote deel van de projecten zich nog in de verkennings- en (begin van de) planuitwerkingsfase bevinden, nog erg groot zijn. 
Ook heeft de Covid-19 pandemie een rol gespeeld in vertraging van (en dus uitgaven in) projecten, evenals beperkte capaciteit bij 
projecttrekkende partners.

Verdeling over de pijlers
De uitgaven van de afgelopen jaren is als volgt verdeeld over de drie pijlers van het Gebiedsakkoord:
• Ontwikkelen vrijetijdslandschap € 3,1 miljoen, 
• Versterking ecologische waarden € 2,4 miljoen en 
• Transitie recreatiesector/organisatiekosten € 0,7 miljoen.

Meerjarenplanning Groenfonds

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totaal

Onttrekkingen € -7.000 €-10.000 €-10.000 €-8.000 € -4.300 € -4.200 € -4.500 €-48.000 
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Komende jaren
Het is al even genoemd: de meeste projecten bevinden zich nog in de verkenningsfase. Om een goede meerjarenprognose te 
kunnen maken moet gewacht worden tot het einde van de planuitwerkingsfase waarbij planning, risico’s en raming van de 
maatregelen meer en meer concreet worden zodat het kasritme daar beter op afgestemd kan worden. Dan kan ook een 
realistisch uitgavenpatroon vastgesteld worden en wordt beter inzichtelijk of budgetten voldoende zijn voor het behalen van 
de project- en programma-ambities.

Uitdagingen
In 2020 is meer en meer duidelijk en voelbaar geworden dat het programma diverse financiële uitdagingen kent. Het risico 
bestaat dat deze uitdagingen ten koste gaan van de hoogte van de investeringsbudgetten van projecten en dus van de 
realiseerbaarheid van de ambitie van het Gebiedsakkoord zoals die nu geformuleerd staat. Deze aspecten zullen ook worden 
meegenomen in de eind 2020 gestarte tussenevaluatie; een onderzoek naar mogelijkheden om de tegenvallers op te vangen, 
is inmiddels gestart.

Financieel totaaloverzicht Gebiedsakkoord OVP 

2017-27 2017-27 2020 2017-2020 2021 2021

Deelproject

Budget          
Gebieds-
akkoord

Herzien  
budget*

Goedgekeurd  
Fase Budget  Kosten  Kosten 

 
Goedgekeurd 

budget 

Prognose 
van 

projectleider 

Totaal Recreatieve 
verbindingen

€ 14.071.000 € 13.646.000 € 828.000 € 91.791 € 664.967 € 163.033 € 260.000

Totaal Bagger en zwevend slib € 30.850.000 € 25.040.000  € 9.521.315 € 723.407 € 2.303.457 € 7.754.887 € 1.870.565 

Totaal Proces en onderzoek 
(ontwikkelen vrijetijdslandschap) 

€ 190.000 € 170.000 € 170.000 € - € 83.732 € 86.268 € 80.268

Totaal Versterking ecologische 
waarden

€ 30.511.000 € 35.811.000 € 9.113.020 € 982.989 € 2.117.758 € 6.181.005 € 1.132.200

Totaal Bestrijding invasieve 
exoten

€ 1.000.000 € 1.000.000 € 475.500 € 18.860 € 326.167 € 149.333 € 149.000

Totaal Transformatie recreatie 
sector

€ 570.000 € 565.000 € 510.000 € 122.326 € 371.500 € 138.500 € 193.500

Totaal Organisatiekosten € -   € 960.000 € 960.000   € 213.577 € 346.315 € 613.685 € 390.000

Totaal OVP € 77.192.000 € 77.192.000 € 21.577.835 € 2.152.950 € 6.213.896 € 15.086.711 € 4.075.533

* Herzien budget betreft een aantal verschuivingen binnen het programma, met name Moerasvogels en Organisatiekosten



14Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

3. STATUS PROJECTEN 
Lopende projecten

Huidige fase Scope Planning Financieel

ONTWIKKELEN VRIJETIJDSLANDSCHAP

1.1 Recreatieve routes & natuur-en landschapsbeleving Verkenning

1.2 (Water)recreatie ’s-Graveland/Kortenhoef Verkenning

1.3 Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal Verkenning

1.4 Onderzoek Ontsluiting en toegankelijkheid Verkenning

1.5a Van dorpslint naar recreatieboulevard (Wijdemeren) Verkenning

1.5b Duurzame ontwikkeling Scheendijk (Stichtse Vecht) Realisatie

1.7.1a Aanpak baggerproblematiek (fase 1) Realisatie

1.7.1b Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1) Planuitwerking

1.7.2
Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling 
waterplanten

Verkenning

1.8 Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten Planuitwerking

VERSTERKEN ECOLOGISCHE WAARDEN

2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – ‘t Hol Planuitwerking

2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot Verkenning

2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost Verkenning

2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht Verkenning

2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus Verkenning

2.2 Realiseren Ecologische verbindingen tussen gebieden Planuitwerking

2.3 Verbeteren waterkwaliteit Planuitwerking

2.4.3a Verkenning natuurmaatregelen voor moerasvogels Verkenning

2.4.3b Quickscan Nieuwe Polderplas Verkenning

2.5.1 Plan van Aanpak populatiebeheer ganzen en ganzenvraat
Verkenning/ Planuit-
werking/ Realisatie

2.5.3 Bestrijding exoten Realisatie

TRANSFORMATIE RECREATIESECTOR

3.1 Gebiedsloods Realisatie

3.2 Transitieteam Recreatie en Toerisme Realisatie

3.3 Integreren recreatie en natuur Realisatie

3.4 Pilot/verkenning Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Verkenning

ORGANISATIEKOSTEN

4.1 Organisatiekosten GA OVP Niet fase gebonden

Het stoplichten-overzicht heeft betrekking op het meest actuele Plan van Aanpak. Verklaring stoplichten: 

Project verloopt volgens plan;  
geen besluit stuurgroep vereist

Project verloopt niet geheel volgens plan, 
maar geen besluit stuurgroep vereist

Project verloopt niet volgens plan, 
besluit stuurgroep vereist
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Afgeronde (deel)projecten uit het Uitvoeringsprogramma 

Project Opmerkingen

1.1 Wandelbrug ‘s-Graveland Opgeleverd in 2019.

1.1 Deelproject Kano-overstapplaats Wijde Blik- Vuntus Officiële décharge en feestelijke opening vindt in 2021 plaats

1.6 Prijsvraag "Icoon Oostelijke Vechtplassen" 
Er wordt met gebiedspartijen en binnen projecten gekeken naar 
mogelijkheden voor realisatie van de ontwerpen van de prijswinnaars

1.5b Duurzame ontwikkeling Scheendijk
De toekomstvisie Scheendijk is als resultaat opgeleverd en 
vastgesteld. De realisatie van het plan valt buiten het GA; de gem. 
Stichtse Vecht 

2.2 Deelproject Faunapassage Gele Brug
Bij renovatie van de brug in Ankeveen is tegelijkertijd een 
faunapassage aangelegd.

2.3 De defosfatering van het Bethuneoverschot
Door defosfatering van het Bethuneoverschot stroomt er schoner 
water in de Loosdrechtse Plassen

2.5.2 (Nood)maatregelen Ganzenvraat t.b.v. de Grote Karekiet
Volledige budget is besteed. Vervolg van de projectwerkzaamheden 
valt onder 2.5.1 PvA populatiebeheer ganzen

3.1 Fiets-voet-veer Tot stand gekomen met inspanning van de Gebiedsloods

3.3
Integreren recreatie en natuur: onderzoek ‘samengaan natuur en 
waterrecreatie’ en onderzoek ‘duurzaam varen’

Onderzoeken zijn afgerond. Naar financiering van de follow-ups 
voortkomend uit deze Onderzoeken, wordt nog invulling en dekking 
gezocht
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4.  PIJLER 1: VOORTGANG ONTWIKKELEN  
VRIJETIJDSLANDSCHAP

Project 1.1: Recreatieve routes & natuur-en landschapsbeleving

Projecttrekker Gemeente Wijdemeren

Projectraming volgens UVP € 2.621.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 11-07-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

De uitvoering loopt niet geheel volgens planning. Belangrijkste reden is dat het overleg met particuliere 
grondbezitters over het beschikbaar stellen van grond voor de paden meer tijd vergt dan verwacht. Waar 
geen medewerking wordt gegeven, moet worden gezocht naar alternatieven, hetgeen ook tijd en nieuw 
overleg vraagt. Vanwege inzet die in 2020 nodig was om de Covid-19-drukte in het gebied te reguleren, 
is in 2020 nog geen invulling gegeven aan het deelproject Horstermeer-Zuid.

Betrokken partijen Gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht en Hilversum, Provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten, 
Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o., private partijen

Samenhang overige projecten Het project is erop gericht de bereikbaarheid, de ontsluiting en beleving van het gebied te verbeteren 
door bij te dragen aan een aaneengesloten wandel/fietsnetwerk. Dit project raakt aan de diverse 
natuurrealisatieprojecten, de herontwikkeling van de dorpslinten (1.5) en/of de aanleg van nieuwe 
vaarverbindingen (1.2 en 1.3) en ontwikkeling Nieuwe Polderplas (2.4.3).

Verder is er een duidelijke relatie met de transformatie van de recreatiesector, waarin gewerkt wordt aan 
een verbreed en divers aanbod aan recreatieve en toeristische mogelijkheden. 

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Recreatieve routes in de deelgebieden waar het NNN-realisatieproces in gang is, worden integraal meegenomen in de 
inrichtingsplannen. Alle routes zijn belegd bij een projecttrekker en zijn verkend op haalbaarheid.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Alle recreatieve routes in de deelgebieden waar het NNN-realisatieproces in gang is, worden integraal meegenomen in de 
inrichtingsplannen. Op dit moment wordt gewerkt aan deze inrichtingsplannen en wordt ook de inbreng voor de recreatieve 
verbindingen daarbij uitgewerkt.
De kano overstapplaats Wijde Blik – Vuntus is uitgevoerd en opgeleverd. De nieuwe initiatieven voor ontwikkeling van het 
NERA gebouw in kader van natuur-en  landschapsbeleving, zijn verkend.

Verder zijn de haalbaarheid van diverse paden (de recreatieve verbindingen op land) verkend:

•  Zoddepad (Nieuw-Loosdrechtsedijk – Kanaaldijk): 
 De route van het pad en de medewerking van grondeigenaren is nagenoeg rond;
•  Ster van Loosdrecht (Nieuw-Loosdrechtsedijk – Oud-Loosdrechtsedijk):
  De Vereniging Ster van Loosdrecht verkent de mogelijkheden bij de verschillende grondeigenaren en werkt de route uit, 

e.e.a. in samenspraak met de gemeente Wijdemeren. In deze route zijn veel bruggetjes nodig, wat de verkenningen meer 
complex maakt;

•  Vuntuspad (Oud-Loosdrechtsedijk – Kromme Rade):
 De route van het pad en de medewerking van grondeigenaren is nagenoeg rond;
•  Korremofpad (Kortenhoef – Ringdijk Horstermeer:
 De gesprekken voor de verkenning zijn in beginstadium;
•  Groenewoudpad:
 Wordt meegenomen in het NNN-traject Kortenhoef-Oost;
•  Groenewoudpad - Bruggetje ’s-Graveland:
 Dit bruggetje is reeds gerealiseerd;
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• Project Horstermeer-Zuid:
  Dit project omvat een route op de ringdijk Zuid, het NERA-ommetje, fietsdoorsteek Horstermeerpolder en het traject 

Horstermeer-fort Kijkuit–Hilversumskanaalpad (noord-oever). Met dit project is nog geen start gemaakt. Vanwege extra 
inzet die nodig was in 2020 om de Covid-19-drukte in het gebied te reguleren, is nog geen invulling gegeven aan dit 
deelproject;

• Legakkerpad Kievitsbuurt:
 Verkenning is nog niet gestart;
• Trekpad Loenderveenseplas:
  Dit pad heeft relatie met project Nieuwe Polderplas. Mogelijkheden voor een pad op deze locatie worden in dat project 

meegenomen. Uitkomsten uit het project Nieuwe Polderplas zijn bepalend voor het vervolg.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning/Planuitwerking n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 20.000          € 20.0000
Tbv deelproject kano 

overstapplaats

Herzien projectbudget € 0 € 2.541.000
€ 80.000 overgeheveld naar  

capaciteit (4.1) tbv 
Horstermeer-Zuid

Totaal besteed: t/m 2019 € 630               € 630

in 2020 € 18.298              € 18.298

totaal € 18.928             € 18.928

Resterend budget € 2.522.072 € 2.522.072

 
Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Afsluiting en décharge van het project kano oversteekplaats, door de stuurgroep;
•  PvA voor het Zoddepad en het Vuntuspad zijn goedgekeurd, de routes definitief bekend en is er aanvang gemaakt met 

realisatie van de voorzieningen, zoals bruggetjes, hekwerk en bewegwijzering;
• Route van het pad ‘Ster van Loosdrecht’ is bekend;
• PvA voor het Korremofpad is goedgekeurd en de route grotendeels bekend;
• Routing van het Groenewoudpad wordt meegenomen bij het opstellen van het NNN-inrichtingsplan Kortenhoef-Oost;
• Voor het project Horstermeer is een goed gekeurd Plan van Aanpak in uitvoering;
• De verkenning voor het Legakkerpad Kievitsbuurten is gestart;
•  Het project Nieuwe Polderplas heeft duidelijkheid geboden over het Trekpad Loenderveenseplas of alternatieven daarvoor, 

die verder kunnen worden uitgewerkt.

Risico’s scope, planning, financiën 
•  De routes van de paden lopen veelal over particulier terrein. Realisatie is dus afhankelijk van medewerking van particuliere 

grondeigenaren;
•  Waar grondeigenaren niet mee willen werken, wordt gezocht naar alternatieve routes. Dit kost tijd en vergt extra overleg 

met andere, mogelijk ook weer particuliere, grondeigenaren;
•  In bepaalde gevallen moet grond worden aangekocht. Tot op heden zijn voldoende middelen beschikbaar. Hier kunnen ook 

combinaties worden gelegd met grondaankopen die plaatsvinden in het kader van de NNN-trajecten;
•  De routes gezamenlijk vormen een mooi netwerk aan wandelroutes doordat zij op elkaar aansluiten. Het verdient 

aanbeveling de scope van het geheel te verbreden en ook aandacht te schenken aan promotie en digitale bewegwijzering, 
waarmee de paden voor recreanten ook bekend en vindbaar worden.;

•  Bij de raming in het uitvoeringsprogramma is geen rekening gehouden met een mogelijk BTW risico doordat 
werkzaamheden uitgevoerd worden op percelen van derden.
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Project 1.2: (Water)recreatie ’s-Graveland/Kortenhoef
(Voorheen: ‘Vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart’) 

Projecttrekker Gemeente Wijdemeren

Projectraming volgens UVP € 5.750.000,-

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 02-09-2020

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Vanwege druk op de tijd, capaciteit en prioriteit (met name noodzakelijke tijdsbesteding aan andere 
projecten) is er nog geen start gemaakt met de doorstart na een scopewijziging en aantrekken nieuwe 
projectleider. 

Betrokken partijen Partijen die in ieder geval bij de doorstart betrokken zullen worden, zijn: Gemeente Wijdemeren en 
Hilversum, Regio Gooi & Vecht, Natuurmonumenten, Plassenschap, Hiswa-Recron, Kanobond, 
Watersportverbond, Stichting behoud erfgoed ’s-Gravelandsevaart, Bewoners (vertegenwoordiging), 
Ondernemers (vertegenwoordiging), specialisten, bv op het gebied van ecologie, civiele techniek, 
recreatie, stedenbouw, landschap enz.. 

Samenhang overige projecten Nader te bepalen bij de doorstart.

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Er is een onderzoek gedaan naar meerdere alternatieven waarmee het aanbod voor waterrecreatie kan worden vergroot, 
waarbij het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart één van de te onderzoeken varianten voor het aanbod van 
waterrecreatie is. Op basis van het onderzoek neemt de stuurgroep een besluit over het nader uitwerken van één of meer 
alternatieven.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Een Plan van Aanpak voor de doorstart/nieuwe verkenning. Nog geen start gemaakt met de uitvoering daarvan.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 203.000 € 5.750.000

Herzien projectbudget € 5.505.000
€ 245.000 is overgeheveld naar 

Communicatie en Capaciteit 
gem. Wijdemeren (4.1)

Totaal besteed: t/m 2019 € 104.381 € 104.381

in 2020 € 4.680  € 4.680

totaal € 109.061     € 109.061

Resterend budget € 93.939 € 5.395.939

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
Er is een onderzoek gedaan naar meerdere alternatieven waarmee het aanbod voor waterrecreatie kan worden vergroot, waarbij 
het bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart één van de te onderzoeken varianten voor het aanbod van waterrecreatie is. 
Op basis van het onderzoek neemt de stuurgroep een besluit over het nader uitwerken van één of meer alternatieven.

Risico’s scope, planning, financiën 
Vanwege andere tijdsintensieve processen ligt er druk op de beschikbare tijd, capaciteit en prioriteit en daarmee op de planning.
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Project 1.3: Vaarverbinding Loosdrechtse Plassen - Hilversums Kanaal

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 5.700.000,-

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 18-7-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Het afwegen van de voortzetting van het project in relatie tot de beantwoording van de zienswijzen 
heeft vertraging opgelopen doordat duidelijk gemaakt moest worden hoe en door wie de advisering van 
de stuurgroep vormgegeven moest worden.

Betrokken partijen
BELP, VBLP, Natuurmonumenten, Vechtplassencommissie, Ondernemers, Gemeente Wijdemeren, 
Waternet/AGV, Watersportverbond, provincie Noord-Holland

Samenhang overige projecten Afhankelijk van eventueel vervolgonderzoek

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Er is een besluit genomen over of er een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal komt. Indien 
hiervoor wordt gekozen, wordt ook besloten welk alternatief dan verder onderzocht wordt en wordt vervolgonderzoek ook al 
uitgevoerd.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
De zienswijzen op het MER en het advies van de commissie m.e.r. zijn ontvangen. Het beantwoorden daarvan is ter hand 
genomen. Procesbesluiten zijn genomen over wie betrokken wordt bij de voorbereiding van het stuurgroepadvies aan de 
gemeenteraad van Wijdemeren.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 605.000 € 5.700.000

Herzien projectbudget n.v.t. € 2.950.000

€ 2.850.000 Beschikbaar budget UVP;
- €100.000 tbv Communicatie (4.1)

Totaal besteed: t/m 2019 € 468.165 € 468.165

in 2020 € 68.813                € 68.813

totaal € 536.978 € 536.978

Resterend budget € 68.022              € 5.063.022

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
De stuurgroep heeft geadviseerd over de vraag of er een vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en Hilversums Kanaal 
komt of dat er wordt uitgekeken naar andere opties om een vergelijkbaar belang te dienen. De gemeenteraad heeft in het kader 
van de MER de zienswijzen beantwoord. In het verlengde van die besluiten is gestart met vervolgonderzoeken die voortvloeien 
uit de gekozen richting. 

Risico’s scope, planning, financiën 
Door andere werkzaamheden (zowel binnen als buiten Gebiedsakkoord) ligt er druk op de beschikbare tijd, capaciteit en 
prioriteit van alle direct betrokkenen.
Reeds bij het sluiten van het Gebiedsakkoord was bekend dat het budget voor de realisatie van de vaarverbinding nog 
aanvulling behoeft. De zoektocht naar verdere financiering maakt onderdeel uit van het project en kan een risico vormen 
voor de uitvoerbaarheid.
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 Project 1.4: Onderzoek Ontsluiting en toegankelijkheid

Projecttrekker Wijdemeren / Stichtse Vecht

Projectraming volgens UVP € 40.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 18-07-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Voor wat betreft de planning heeft dit project achterstand opgelopen. Belangrijkste reden is dat 
vanwege de uitvoering van vele projecten uit het uitvoeringsprogramma een grote vraag aan capaciteit 
voor acties, uitzoekwerk, verzoeken, vragen etc. op beide gemeenten zijn afgekomen. Gezien de 
beperkte formatie zijn keuzes gemaakt en is het project vertraagd. Door de ontwikkelingen ten gevolge 
van Covid 19, waarbij mensen meer recreëren in eigen land, is de noodzaak en de wens om dit project op 
te pakken groter geworden.

Betrokken partijen

Gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Provincies Utrecht en Noord-Holland, HISWA-RECRON, 
VVBB bedrijven Boomhoek, Watersportverbond, Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren, ANWB, 
Regio Gooi en Vechtstreek, Bewonersfederatie, Toeristische Kanobond Nederland, Natuurmonumenten, 
Waternet/AGV, Plassenschap Loosdrecht e.o.

Samenhang overige projecten

Dit project moet de mogelijkheden verbeteren voor mensen om dit versterkte vrijetijdslandschap in te 
trekken en het goed bereikbaar te maken en te houden.
Dit betekent dat er een relatie is met de projecten die gericht zijn op het realiseren van een mooi 
vrijetijdslandschap. Het gaat dan om de projecten: recreatieve verbindingen (1.1), vaarverbinding 
Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (1.3), vergroting aanbod waterrecreatie ’s-Graveland/ 
Kortenhoef (voorheen vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart; 1.2), van dorpslint naar recreatieboulevard 
(1.5), icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren (1.7), herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap 
Kievitsbuurten (1.8) en Nieuwe Polderplas (2.4.3). 

Verder is er een duidelijke relatie met de transformatie van de recreatiesector, waarin gewerkt wordt aan 
een verbreed en divers aanbod aan recreatieve en toeristische mogelijkheden. 

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
De onderzoeksvraag is uitgekristalliseerd en een plan van aanpak is opgesteld.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Er zijn drie offertes opgevraagd. Deze richten zich op: mogelijkheden in bredere zin om het Oostelijke Vechtplassengebied beter 
te ontsluiten en toegankelijk te maken, het in kaart brengen en onderzoeken van mogelijkheden om meerdere faciliteiten te 
realiseren die als uitvalsbasis kunnen dienen om het gebied in te gaan en herinrichting van de Scheendijk. Uitkomsten van de 
offertes en de daarin geboden mogelijkheden, zullen begin 2021 met de partners worden besproken, waarna keuzes ten aanzien 
van het definitieve onderzoek (inhoud, planning, randvoorwaarden etc) kunnen worden gemaakt. Daarbij geldt dat het budget 
beperkt is en dat er keuzes moeten worden gemaakt.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning/Planuitwerking n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 35.000          € 40.000

Herzien projectbudget € 35.000 € 35.000 €5,000,- is overgeheveld naar 
capaciteitskosten Wijdemeren 

(4.1)

Totaal besteed: t/m 2019 € 0               € 0

in 2020 € 0              € 0

totaal € 0             € 0

Resterend budget € 35.000             € 35.000
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Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Er zijn gezamenlijke keuzes gemaakt ten aanzien van de uit te voeren onderzoeken;
• Onderzoeken zijn uitgevoerd en hebben geresulteerd in concrete uitvoeringsgerichte aanbevelingen.

Risico’s scope, planning, financiën 
•  De beschreven scope van het onderzoek is breed. Onderdelen die in de beschrijving van het project zijn: ontoereikende OV-

infrastructuur, ontbreken passantenligplaatsen, bereikbaarheid Scheendijk, verkeersdrukte Vechtbrug in Breukelen, 
afvangen van bezoekers op meerdere plekken die als uitvalsbasis kunnen dienen om het gebied in te gaan, 
parkeerfaciliteiten, arrangementen vanaf stations om het gebied in te gaan waarbij marktpartijen ook zaken op kunnen 
aanbieden, ligplaatsen voor kort verblijf, (toilet)faciliteiten langs (vaar)routes, bebording en (digitale) vindbaarheid. Gezien 
het beperkte budget ligt het in lijn der verwachting dat keuzes zullen moeten worden gemaakt ten aanzien van de inhoud 
van het onderzoek;

•  Door de ontwikkelingen ten gevolge van Covid 19, komt een grotere stroom recreanten en toeristen naar het gebied; er wordt 
meer gerecreëerd in eigen land. Om deze stroom goed te geleiden en te faciliteren is het gewenst dat het onderzoek dit jaar 
wordt uitgevoerd en vervolg krijgt;

•  Er zijn slechts middelen beschikbaar voor het onderzoek. Er zijn geen middelen om aanbevelingen daaruit uit te voeren. Er 
zullen aanvullende middelen beschikbaar moeten komen om een vervolg te kunnen geven aan de uitkomsten van het 
onderzoek.

Project 1.5a: Van dorpslint naar recreatieboulevard (Wijdemeren)

Projecttrekker Gemeente Wijdemeren

Projectraming volgens UVP € 60.000 + € 40.000 totaal project 1.5; € 45.000 voor onderdeel gem. Wijdemeren

Fase project Verkenningsfase

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) n.v.t.

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Voor wat betreft de planning is beperkte vertraging opgelopen. Uitgangspunt was om eind 2020 twee 
van de drie plannen gereed te hebben voor de transformatie “van dorpslint naar recreatieboulevard”.

Het deelproject ‘Tussen de rotondes’ is gereed en uitgevoerd. 
Voor het tweede plan “Boomhoek’ geldt, conform planning, dat het plan voor de inrichting van de 
openbare weg gereed is en dat de uitvoering ervan in voorbereiding is en is voorzien in 2021. Er moet 
echter nog een traject worden gestart om ook een plan te maken voor een mooie passende aansluiting 
van de belendende (particuliere) percelen. Hier is een projectleider voor geworven.

Voor het deel Oud-Loosdrecht is nog geen plan van aanpak opgesteld. In Oud-Loosdrecht vinden nog 
veel (bouw)activiteiten plaats, waardoor het nog niet het moment is voor herinrichting. Daarnaast 
wordt erover nagedacht om planvorming voor  herinrichting hier op te pakken vanuit een bredere scope. 
Verwachting is dat in de loop van 2021 hieromtrent meer zicht komt.

Betrokken partijen Gemeente Wijdemeren, Waternet/AGV, recreatiesector, bewoners en eigenaren belendende percelen.

Samenhang overige projecten

De samenhang met andere projecten zit met name in de betrokkenheid van bewoners, al dan niet 
vertegenwoordigd in belangengroepen. Dezelfde bewoners hebben ook te maken met de NNN-realisatie 
in Weersloot en De Ster van Loosdrecht,  met eventuele realisatie van een baggerdepot in de omgeving 
en met maatregelen ten behoeve van de moerasvogels (natuurdoelenrealisatie N2000).
Deze mensen worden vanuit diverse projecten benaderd en het is belangrijk daarin dus afstemming en 
samenhang te zoeken tussen de projecten.

Verder hangt het project samen met de transitie van de recreatiesector. De realisatie van de 
recreatieboulevard draagt bij aan het creëren van een aantrekkelijke omgeving om te recreëren; te voet, 
op de fiets, in de auto of anderszins.

Waar mogelijk/ noodzakelijk wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor aanleg van faunapassages.

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
• Uitvoering van het plan “Tussen de rotondes” is gereed;
• Uitvoering van Boomhoek is in voorbereiding;
• T.b.v. de planvorming in Oud-Loosdrecht is een plan van aanpak opgesteld.
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Progressie op hoofdlijnen in 2020 
• Het plan voor “Tussen de rotondes” is gereed en uitgevoerd.;
•  Ook voor Boomhoek is het plan gereed voor de inrichting van de openbare ruimte. Voorbereidingen voor uitvoering van dat 

plan in 2021 zijn gestart. De mogelijkheid van een traject met eigenaren van belendende percelen moet nog wordt 
onderzocht. Indien dit haalbaar is kan dat leiden tot een plan voor een mooie passende aansluiting van de belendende 
percelen op de openbare ruimte;

• Het traject voor Oud-Loosdrecht moet nog worden gestart.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning/Planuitwerking n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 45.000 € 45.000           Deel Wijdemeren

Herzien projectbudget € 30.000 € 30.000
€ 15.000 is overgeheveld naar 

capaciteit (4.1)

Totaal besteed: t/m 2019 € 0 € 0

in 2020 € 0 € 0

totaal € 0   € 0

Resterend budget € 30.000 € 30.000

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Herinrichting van de openbare ruimte in het deel “Boomhoek” is uitgevoerd;
•  Er is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheid en haalbaarheid om met (al dan niet een deel van) de eigenaren van 

belendende percelen te komen tot een plan voor een mooie passende aansluiting van de belendende percelen op de nieuw 
ingerichte openbare ruimte. Indien dit haalbaar en mogelijk is wordt is daarvoor een plan opgesteld;

•  Voor wat betreft het deel Oud-Loosdrecht is meer zicht op de scope van waaruit herinrichting kan worden opgepakt en zijn 
eerste stappen daarin gezet. 

Risico’s scope, planning, financiën
De volgende potentiele risico’s zijn te benoemen:
• Boomhoek:
 -  Indien eigenaren van belendende percelen niet willen meewerken aan een plan om mooie passende aansluiting van hun 

percelen op de (nieuw ingerichte) openbare ruimte te realiseren, moet de scope van dit deel van het project verkleind 
worden. In dat geval beperkt het project zich tot de herinrichting van de openbare ruimte.

 -  Er is maar zeer beperkt budget voor het plan omtrent de belendende percelen evenals voor de uitvoering daarvan. 
Dit zou het animo om deel te nemen aan een dergelijk plan kunnen beperken;

•  Oud-Loosdrecht: indien ervoor wordt gekozen de herinrichting in Oud-Loosdrecht vanuit een bredere scope te benaderen, 
kan dit mogelijk leiden tot vertraging, omdat planontwikkeling meer tijd zal vergen. Middelen voor het opstellen van dit 
plan moeten nog gevonden worden. Binnen het project zijn hier geen middelen voor.
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Project 1.5b: Duurzame ontwikkeling Scheendijk (Stichtse Vecht)
(voorheen: “Van dorpslint naar recreatieboulevard, onderdeel gemeente Stichtse Vecht”)

Projecttrekker Gemeente Stichtse Vecht

Projectraming volgens UVP
€ 60.000 + € 40.000 totaal project 1.5
€ 55.000 voor onderdeel Gem. Stichtse Vecht

Fase project Uitvoering toekomstvisie Scheendijk

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) Projectdeel uit GA is afgerond

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

De toekomstvisie Scheendijk is eind 2019 vastgesteld, daarmee is dit project uit het UVP afgerond.  
Omdat er geen budget is voor de (voorbereiding op de) uitvoering wil de gemeente Stichtse Vecht geen 
verwachtingen wekken bij de stakeholders door participatief een plan van aanpak op te stellen: het 
vervolg ondervindt daarom een vertraging van zeker een jaar.

Betrokken partijen
Gem. Stichtse Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Waternet, Vereniging Kievitsbuurten, Nautisch centrum 
Scheendijk, Provincie Utrecht, Bewonersvertegenwoordiging  Scheendijk, Ridderhofstad Guntherstein, 
ondernemers Scheendijk 

Samenhang overige projecten Transformatie recreatiesector (3.2) en onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid (1.4)

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Plan van aanpak voor herinrichting Scheendijk participatief opgesteld, experimentregeling met Provincie Utrecht voor 
versoepeling bestemmingsplan aangegaan.  

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
• Provincie Utrecht is nu ambtelijk en bestuurlijk aangesloten op het project en geeft aan te zullen meedenken; 
•  er is vanaf 2021 budget beschikbaar gesteld (€ 500.000) door de gemeenteraad van Stichtse Vecht voor legalisatie/handhaving;
•  budget voor de herinrichting van de Scheendijk is geraamd op ca. € 5 miljoen, een deel hiervan komt wellicht beschikbaar 

bij de vaststelling van het nieuwe wegenbeheerplan begin 2021.  

Overige bijzonderheden
In het kader van het onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid (project 1.4) is, in samenspraak met gemeente Wijdemeren, 
een opdrachtomschrijving opgesteld en een offerte uitvraag gedaan. 

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Uitvoering n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 55.000          € 55.000

Herzien projectbudget n.v.t. n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 39.732            €39.732            

in 2020 € 0 € 0

totaal € 39.732             €39.732             

Resterend budget € 15.268          €15.268
Restant in te zetten in 

vervolgproces
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Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Project wordt afgesloten en décharge wordt door stuurgroep OVP verleend;
• Voortgang in het vervolgproject wordt regelmatig gerapporteerd aan de regie- en stuurgroep;
•  Gehoopt wordt dit jaar alsnog op participatieve wijze een plan van aanpak op te stellen voor de herinrichting van de 

Scheendijk. Daarnaast wordt gehoopt om met de Provincie Utrecht tot een aanpak te komen voor de versoepeling van 
het bestemmingsplan. Tenslotte start dit jaar de aanpak voor handhaving van illegale bouwsels en waar mogelijk, de 
legalisatie van permanente bewoning. 

Risico’s scope, planning, financiën 
Als het wegenbeheerplan van Stichtse Vecht geen prioriteit geeft aan de Scheendijk, is er voorlopig geen budget voor de 
uitvoering. Risico is dat stakeholders afhaken die nu nog enthousiast zijn om mee te werken aan de kwaliteitsimpuls van 
de Scheendijk. Maar binnen de OVP valt dit project strikt genomen alleen maar onder ‘verkenning en onderzoek’ en dit is  
succesvol afgerond met een toekomstvisie Scheendijk. 

Project 1.7.1-a: Aanpak baggerproblematiek (exclusief fase 1 Baggeren)

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP
€ 22.700.000 (excl. € 2,1mln project 1.8 legakkerherstel Kievitsbuurten, 
incl. € 5.6mln project 2.4.3 Natuureilanden en incl. fase 1 van € 6,3 miljoen)

Fase project Planuitwerkingsfase

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) December 2018; update 12/7/2019

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Besluitvorming over de locatie van het gewenste weilanddepot in maart ’19 wordt cruciaal voor de 
beoogde planning van start uitvoering in 2022.

Betrokken partijen
Alle partijen die aangesloten zijn bij het Gebiedsakkoord plus Staatsbosbeheer,  baggerplatform en 
enkele bewonersverenigingen/ particuliere grondeigenaren die niet aangesloten zijn bij de 
Bewonersfederatie .

Samenhang overige projecten
Zwevend slib en Waterplanten, Legakkerherstel Kievitsbuurten, Verkenning Moerasvogels, 
Planontwikkeling Nieuwe Polderplas.

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
De locaties voor de verwerking, inklinking en ontwatering van bagger en slib zijn bekend en beschikbaar. Aanbesteding van de 
eerste baggerwerkzaamheden is voorbereid.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Fase 1: 1e t/m 5e Loosdrechtse plas
• Marktconsultatie is uitgevoerd;
• Bouwteam tussen provincie Noord-Holland (i.s.m. Waternet) een aannemer wordt voorbereid;
• Nadere onderzoeken weilanddepotlocaties zijn uitgevoerd;
• Gebiedsprocessen vormgegeven nabij Egelshoek en voorbereid;
• Afweging voor de keuze van baggerdepotlocatie is voorbereid.

Fase 2: Jachthavens
•  Onderzoeken naar de haalbaarheid van een tijdelijk ontwateringsdepot zijn uitgevoerd en deels nog in uitvoering. Tevens 

wordt voor een alternatieve locatie een quickscan uitgevoerd.

Fase 3: Vuntus en/of Stille Plas
• Bouwstenen voor planuitwerkingsfase zijn bepaald en in een gezamenlijk gebiedsproces vastgesteld.



25Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Overige bijzonderheden
Er spelen veel (tegenstrijdige) belangen binnen het baggerprogramma. Besluitvorming rond de baggeropgave komt met (veel) 
moeite tot stand doordat men geneigd is (te) veel in partijbelangen te blijven steken. Dit veroorzaakt verlies in tijd, geld en inzet 
van menskracht.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Planuitwerking n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 1.545.000 € 16.424.000
Voor 1.7.1 én 1.7.2., maar 
exclusief fase 1 baggeren  

(apart fiche)

Herzien projectbudget n.v.t. € 10.614.000 (afgerond)

Herzien door:
- € 5,6 mln Natuureilanden
-  €180.000 Bureaukosten 

(voorlopig)
- € 6.276.000 Baggeren fase 1
- € 30.000 Nieuwe Polderplas

Totaal besteed: t/m 2019 € 846.901 € 846.901

in 2020 € 446.715 € 446.715

totaal € 1.293.616 € 1.293.616

Resterend budget € 251.384 € 9.319.271

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
•  Voor fase 1 is een besluit genomen over de depotlocatie voor de bagger. Er is een bouwteam samengesteld die de 

voorbereiding van de uitvoering per 2022 oppakt;
•  Voor fase 2 is er een geschikte locatie in het zicht voor de verwerking van baggerspecie uit de jachthavens. De onderzoeken 

hierna zijn opgezet en in opdracht gegeven. Uitgangspunten voor de marktconforme tariefstelling zijn helder;
•  Voor fase 3 is op basis van de gezamenlijk gedefinieerde bouwstenen een planuitwerkingsfase vormgegeven. 

Besluitvorming hierover zal eind 2021 of begin 2022 vormkrijgen.

Risico’s scope, planning, financiën 
Het grootste risico is het gebiedsproces zelf en de daarmee samenhangende publieke én politieke draagvlak binnen het OVP en 
haar partners voor de voorgenomen integraal samenhangende opgaven.
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Project 1.7.1-b: Aanpak baggerproblematiek (fase 1 baggeren) 

Projecttrekker Provincie Noord-Holland 

Projectraming volgens UVP
€ 6.276.315 (onderdeel van 24.800.000 project 1.7.1 Aanpak baggerproblematiek totaal incl. 
Legakkerherstel)

Fase project Realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 26-02-2020

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Uitgangspunt van de opdracht aan de directie Beheer en Uitvoering (B&U) is toepassing van bagger in 
een weilanddepot. Als dit uitgangspunt geen stand houdt betekent dit dat de projectscope (Tijd, Geld) 
zal moeten worden herzien.

Betrokken partijen Waternet, Plassenschap Loosdrecht, Baggerplatform

Samenhang overige projecten
1.7.1 Baggeren Fase 2 en verder, 1.8 project Legakkerherstel Kievitsbuurten, 1.7.2 Zwevend slib en 
waterplanten, 2.5.3. bestrijding exoten

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Overdracht van fase 1 – Baggeren 1ste t/m 5de Loosdrechtse Plassen naar Beheer en Uitvoering is gedaan en de precontractuele 
fase is in uitvoering. Het weilanddepot en de TOP zijn vergund. (In 2019 was er nog geen aparte opdracht voor het baggeren fase 
1. Bovenstaande was het beoogd resultaat voor geheel 1.7.1. Het vergund krijgen van het TOP-depot en het weilanddepot is geen 
onderdeel van de realisatieopdracht voor Fase 1, de aanleg van een weilanddepot wel).

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Overdracht van fase 1 – Baggeren 1ste t/m 5de Loosdrechtse Plassen is naar de directie Beheer en Uitvoering over gegaan en de 
precontractuele fase is in uitvoering. Verkenning van locaties en de haalbaarheid van het weilanddepot en de Tijdelijke 
opslagplaats (TOP) zijn in volle gang, maar zijn nog niet vergund.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Realisatie n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 6.276.315 € 6.276.315 Viel onder 1.7.1 Totaal

Herzien projectbudget n.v.t. n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 0 € 0 

in 2020 € 104.443    € 104.443 

totaal € 104.443 € 104.443 

Resterend budget € 6.171.872 € 6.171.872

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
Het bouwteam is aanbesteed, de voorbereidingsfase van het bouwteam gestart, aanvullende onderzoeken uitgevoerd.

Risico’s scope, planning, financiën 
Randvoorwaarde voor het realiseren van bovenstaande resultaten voor 2021 en uiteindelijk het behalen van de eindmijlpaal 
binnen het meegegeven budget, is dat er helderheid komt t.a.v. de depotlocatie voor de bagger eind Q1 2021. Afhankelijk van 
de keuze die gemaakt wordt kan deze ook van invloed zijn op de vastgestelde projectkaders.
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Project 1.7.2: Aanpak zwevend slib: helder water en ontwikkeling waterplanten 

Projecttrekker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Projectraming volgens UVP 6.050.000 +PM

Fase project Verkenning/planuitwerking

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 12 december 2018 (en notitie 12-07-2019)

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

De voorbereidingen voor het uitvoering van (specialistische) veldmetingen bleken complex en hebben 
aanzienlijk meer tijd gekost dan verwacht. Onderdelen van het project die hiervan afhankelijk zijn, zijn 
daardoor vertraagd. Daarnaast is door beperkte capaciteit de uitvoering van praktijkexperimenten 
vertraagd.

Betrokken partijen Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Provincie Noord-Holland, Gemeente Wijdemeren, Plassenschap.

Samenhang overige projecten
Samenhang met aanpak baggerproblematiek (GA1.7.1),  Verbeteren waterkwaliteit (GA2.3), herstel 
legakkkers (GA1.8), Bestrijding exoten Cabomba (GA2.5.3), Maatregelen moerasvogels (GA2.4.3)

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Slibmodel op basis van veldmetingen gevalideerd en toegepast voor maatregelenscenario’s. Plan voor luwtemaatregelen op de 
Loosdrechtse plassen gereed. Wensen en mogelijkheden voor aanleg multifunctionele (mobiele) luwtestructuren zijn verkend 
i.s.m. watersportsector. Pilot ontwikkeling waterplanten uitgewerkt en gestart.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
•  De uitvoering van specialistische veldmetingen die nodig zijn voor validatie van het slibmodel is met vertraging gestart in 

december 2020;
•  Hierdoor is de validatie van het slibmodel, de uitwerking van maatregelenscenario’s en het opstellen van een plan voor 

luwtemaatregelen doorgeschoven naar 2021;
• Veldexperiment in de Loosdrechtse Plassen naar effecten van graas en beschutting op waterplanten voortgezet;
•  Pilot waterplanten is uitgewerkt en kan worden gecombineerd met het in de praktijk testen van maatregelen om zwevend 

slib tegen of vast te houden. De uitvoering van de pilot is in 2020 nog niet gestart;
•  Een pilot met een testinstallatie voor een nieuwe defosfateringstechniek loopt; deze techniek kan mogelijk toegepast 

worden in de nieuw te bouwen defosfateringsinstallaties bij Weersloot, de Ster en de Tomin-stuw;
•  Locatie voor defosfateringsinstallatie in de Ster is meegenomen in de planuitwerking voor project 2.2. NNN realisatie Ster 

van Loosdrecht. 

Projectcijfers per fase
Toelichting: er zijn twee financiële blokken opgenomen omdat binnen dit project de budgettoekenningen voor de deelprojecten 
‘luwte- en overige maatregelen’ en ‘defosfatering’ twee aparte sporen volgen: de eerste via de stuurgroep en de tweede via het 
waterschap AGV

Luwte- en overige maatregelen Fase Totaal project

Huidige fase Verkenning/Planuitwerking n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 550.000 € 3.650.000

Herzien projectbudget n.v.t.  n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 172.482 € 172.482   

in 2020 € 86.634 € 86.634

totaal € 259.116       € 259.116       

Resterend budget € 290.884 € 3.390.884  
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Defosfatering Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning/Planuitwerking Totaal

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 2.400.000 € 2.400.000

AGV besluit intern over 
besteding van dit budget; 
voortgang wordt wel aan 

SG gerapporteerd

Herzien projectbudget  n.v.t.  n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 515.918      € 515.918      

in 2020 € 21.111 € 21.111

totaal € 537.029       € 537.029       

Resterend budget € 1.862.971 € 1.862.971 

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Veldmetingen worden in het voorjaar afgerond;
• Het dynamische slibmodel wordt op basis van veldmetingen gevalideerd en toegepast voor maatregelenscenario’s;
• Planvormingsfase om met luwtemaatregelen de concentratie zwevend slib te verlagen is gestart;
•  De praktijkexperimenten gericht op ontwikkeling van waterplanten en het vasthouden van zwevend slib is voorbereid 

en gestart. 

Risico’s scope, planning, financiën 
Luwtemaatregelen kunnen op verschillende manieren worden aangelegd. Een natuurlijke inpassing in het landschap 
(bijvoorbeeld rietstroken) draagt bij aan doelen op het gebied van waterkwaliteit (KRW)  en natuur. Er is een risico dat de 
realisatie van deze luwtemaatregelen duurder zal zijn dan het beschikbare budget.

Project 1.8: Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten

Projecttrekker Gemeente Stichtse Vecht.

Projectraming volgens UVP  € 2.100.000

Fase project Planuitwerkingsfase

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 20-11-2019

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Oorspronkelijk was de planning dat alle werkzaamheden vanaf medio dec.2020- half maart 2021 
uitgevoerd zouden worden. Uitvoeringstechnisch is besloten werkzaamheden in twee fasen uit te 
voeren. Hierdoor is de afronding van de werkzaamheden 1 jaar vertraagd. 

Betrokken partijen
Gemeente Stichtse Vecht, Plassenschap Loosdrecht, Waternet, Vereniging Kievitsbuurten particuliere 
eigenaren van legakkers 

Samenhang overige projecten Niet direct. Indirect: Bagger, zwevend slib en waterplanten Loosdrechtse Plassen (Project 1.7.1 en 1.7.2)

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Beoogd resultaat is:
• aanbesteding 5 pilots is uitgevoerd;
•  Juridische en vergunning technische aspecten zijn onderzocht. Nog niet alle vergunningen zijn volledig afgedekt (met 

name: monitoring  in relatie met waterwetvergunning);
•  start uitvoering pilots oktober 2020. Pilots starten mei 2022 en lopen tot najaar 2024. Eind 2024 – begin 2025 is duidelijk bij 

welke pilots de rietontwikkeling het beste op gang is gekomen;
• Daarna wordt gestart met het opzetten van een subsidieregeling.
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Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Belangrijkste is dat de planning om eind van het jaar een aannemer de opdracht te gunnen is gehaald. Daarnaast is de 
omgeving (particuliere eigenaren van legakkers) goed op de hoogte gebracht en in kaart gebracht. Contact al gelegd met 
aanpalende eigenaren van de legakkers rondom de pilots. 

Mijlpaal: opdracht aan de aannemer om samen met gemeente Stichtse Vecht in bouwteam de uitvoering voor te bereiden. 

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project

Huidige fase Planuitwerking

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 1.150.000 € 2.100.000

Herzien projectbudget n.v.t. n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 44.749 € 44.749

in 2020 € 64.504 € 64.504

totaal € 109.253 € 109.253

Resterend budget € 1.040.747 € 1.990.747

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
•  In zomer 2021 zijn de schetsontwerpen uitgewerkt tot uitvoeringsontwerp en bestek incl. begroting opgesteld. Alles in 

overleg met en goedkeuring van het Plassenschap Loosdrecht, de omgeving en vereniging Kievitsbuurten;
• Alle benodigde vergunningen (omgevingsvergunning, Wet NB, waterwet vergunning etc) verleend;
• Monitoringsplan opgesteld in overleg met Waternet, vanaf start van de uitvoerende werkzaamheden;
•  September/oktober 2021 starten met de uitvoering van de werkzaamheden, beschoeiing aanleggen, baggeren, bagger 

toepassen achter beschoeiing;
•  Eind van 2021 wordt verwacht dat de werkzaamheden in het veld grotendeels zijn afgerond. In voorjaar 2022 zullen de 

rietstekken worden aangebracht. 

Risico’s scope, planning, financiën
 
Scope
•   Berekend is dat het mogelijk is om de pilots uit te voeren met het vastgesteld plafondbedrag.
  Mocht door duurdere uitvoering, monitoringskosten en mogelijk andere zaken de kosten oplopen dan heeft dat als 

consequentie dat er minder m1  pilot beschoeiing zal worden aangelegd.

Financieel
•  Voor de BTW compensatie moet een overeenkomst gesloten worden met het Plassenschap Loosdrecht;
•  Monitoring. Het project is van belang voor andere toekomstige projecten o.a. in de Vuntus (rietontwikkeling, eilanden, 

etc). Monitoring van de 5 pilots is van groot belang voor onze pilots maar eveneens voor vervolgprojecten. Hierdoor kunnen 
de monitoringskosten veel hoger uitpakken dan nu is begroot. 

Planning
•  Door tegenwerking van de directe omgeving kan niet/later aan de uitvoering begonnen worden (risico is klein, aangezien 

omgeving tot nu toe zeer positief heeft gereageerd).
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5.  PIJLER 2: VOORTGANG VERSTERKEN  
ECOLOGISCHE WAARDEN

Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Totaaloverzicht

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 15.910.000

Fase project Verkenning en planuitwerking

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) Divers, van 2018 t/m 2020 (SG)

Overall voortgang Zie hiervoor de afzonderlijke fiches van de deelgebieden

Betrokken partijen Provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren

Samenhang overige projecten Onderdeel van 2.1 realiseren natuurnetwerk

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
• Start deelgebied HAP/SAP;
• Start deelgebied Vuntus (details zie project 2.1 Vuntus);
• Oplevering inrichtingsplan ’t Hol;
• Kortenhoef Oost: concept inrichtingsplan gereed;
• Weersloot en Ster van Loosdrecht: schetsontwerp NNN-plannen gereed.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
• Deelgebied HAP/SAP is niet gestart i.v.m. interne afstemming en capaciteit PNH;
• Inrichtingsplan ’t Hol is gereed maar nog niet vastgesteld i.v.m. hoge raming (zie project 2.1 ’t Hol);
•  Het concept inrichtingsplan voor de Horstermeerpolder 2 is opgesteld; dit eerste concept is eind september 2020 

gepresenteerd aan de bewonersvereniging; het bleek echter niet aan hun verwachtingen te voldoen. Begin 2020 is de 
grondstrategie voor de Horstermeerpolder opgesteld. Deze strategie is vastgesteld door GS begin februari 2020 en vormde de 
basis voor het maken van een eerste concept ruil- en verkoopplan;

•  NNN-overleg OVP opgericht waarin projectleiders verbinding zoeken tussen deelgebieden en evt. overige GA-projecten en 
provinciale wettelijke opgaven;

• Progressie of vertragingen in de overige gebieden worden op de volgende pagina’s per deelgebied toegelicht. 

Projectcijfers per fase
 

Fase Totaal project

Huidige fase Divers, afh van deelgebied

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 7.064.180 

Herzien projectbudget € 15.580.000

Totaal besteed: t/m 2019 € 577.246       

in 2020 € 481.124  

totaal € 1.058.370

Resterend budget € 14.521.630

2   De NNN ontwikkeling in de Horstermeerpolder wordt apart uitgevoerd en aangestuurd; aan de SG OVP wordt de voortgang gerapporteerd. 
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Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
Naast de verwachtingen per deelgebied wordt verwacht dat er gestart kan worden met HAP/SAP, oprichting projectgroep, 
opleveren PvA en later in het jaar een 1e ecologische analyse.
In de Horstermeerpolder zijn de financiële consequenties van de uitvoering van het kavelruilplan in beeld gebracht door middel 
van taxaties. Zodra het taxatierapport definitief is zal blijken hoe de vervolgstappen er uit zullen zien. Met de 
bewonersvereniging is nagedacht over te nemen vervolgstappen m.b.t. het inrichtingsplan.

Risico’s scope, planning, financiën 
Overkoepelend: 
•  Scope: welke opgaven uit GA en uit provinciale wettelijke taken worden verwerkt in het inrichtingsplan kunnen gevolgen 

hebben voor draagvlak (denk bv. aan stikstof, wandelpaden etc.);
• Mate van samenwerking tussen partijen, capaciteit van partners in projectgroepen;
• Wensen en weerstand eigenaren en bewoners kunnen zorgen voor vertraging.

Risico’s per deelgebied zijn verder uitgewerkt in de volgende projectfiches. 
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Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – ‘t Hol

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 900.000,-

Fase project Planuitwerkingsfase

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) Regiegroep 18/7/2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

De scope van het project omvat zowel realisatie van nieuwe NNN als kwaliteitsverbetering N2000 en 
KRW-doelen. Om het project te kunnen realiseren is een scherpere afbakening van de scope nodig. 
Het concept inrichtings- en herstelplan is gereed, maar nog niet vastgesteld in de stuurgroep. De raming 
voor het realiseren van alle maatregelen is aanzienlijk hoger dat het beschikbare budget. Besluitvorming 
is uitgesteld vanwege dit bedrag. 

Betrokken partijen Provincie Noord-Holland, Waternet, Natuurmonumenten, particuliere grondeigenaren

Samenhang overige projecten Onderdeel van 2.1 realiseren natuurnetwerk

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Het inrichtingsplan is vastgesteld; het budget voor de uitvoering van de maatregelen is beschikbaar; de gemeente Wijdemeren 
is gestart met het wijzigen van de bestemming naar de enkelbestemming natuur voor het NNN-gebied in het Hol.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Het inrichtings- en herstelplan is gereed, maar nog niet vastgesteld. De raming van het project is erg hoog. Wijzigen van het 
bestemmingsplan is nog niet aan de orde.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Planuitwerking n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 900.000             € 900.000

Voor de waterdoelen is  
€ 250.000,- beschikbaar 

bovenop het projectbudget.
Daarnaast kan budget voor  

N2000-doelen worden 
aangevraagd.

Herzien projectbudget n.v.t. n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 168.045       € 168.045

in 2020 € 175.446  € 175.446

totaal € 343.491 € 343.491

Resterend budget € 556.509 € 556.509

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Vastgesteld inrichtings- en herstelplan het Hol;
• Geactualiseerde scope vastgesteld door stuurgroep;
• Vastsgestelde raming voor voorbereiding- en uitvoeringsfase;
• Financieringsvoorstel;
• Projectvoorstel voor vervolgfasen van het project.
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Risico’s scope, planning, financiën 
Met het resterende budget van het project kan de huidige scope niet bereikt worden. De huidige opdracht omvat het 
• opstellen van het inrichtingsplan met een kostenraming en een financieringsvoorstel;
•  waarbij het inrichtingsplan wordt opgesteld voor de verworven en te verwerven percelen (nieuwe NNN), overige delen van 

het Hol voor zover noodzakelijk en aanvullende N2000 maatregelen voor water en natuur;
• uitvoering van het inrichtingsplan.

Uit de raming bij het concept inrichtings- en herstelplan blijkt dat deze ruim boven het beschikbare budget uitgaat. Fasering 
en versobering van het plan is nodig voordat een financieringsvoorstel gemaakt kan worden. Dit kost tijd en heeft dus gevolgen 
voor de planning. 
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Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Weersloot

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 2.385.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) SG 20-11-2019

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

De planning loopt uit door:
1. Toezegging aan Vereniging de Weersloot zelf een pilot-schetsplan voor het gebied te maken en het 
traject om overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten (ca. 6 maanden).
2. Het bekendmaken van de voorkeurlocatie van een baggerdepot in Egelshoek, aan de rand van NNN 
Weersloot. Dat leidde tot weerstand in het gebied Weersloot, ook tegen de NNN-plannen. De pilot lag 
hierdoor een tijdje stil. Inmiddels is het weer voorzichtig op gang gekomen. Verdere voortgang hangt 
mede af van de definitieve keuze van de locatie van het baggerdepot.

Betrokken partijen Gemeente Wijdemeren, Waternet, Natuurmonumenten, Vereniging de Weersloot

Samenhang overige projecten Samenhang met 1.1 (Recreatieve routes), 2.3 (Faunapassages) en 1.7.1 (Baggeren)

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Schetsplan Pilot inrichting NNN in concept gereed.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Tot en met november 2019 is gewerkt conform het in september 2019 vastgestelde Plan van Aanpak voor het gebied Weersloot en 
Ster van Loosdrecht.  Met als twee hoofdproducten een (concept) ecologische analyse en een landschapsanalyse van het gebied 
Weersloot/Ster van Loosdrecht (met bouwstenen voor de inrichting). Daarna is afgesproken dat Vereniging de Weersloot een 
pilot ging uitvoeren. Zij zou op basis van een goedgekeurd PvA, met daarin opgenomen uitgangspunten van Provincie Noord-
Holland en het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen zelf een plan voor het Weerslootgebied uitwerken. Het kostte veel moeite 
om overeenstemming te krijgen over de aanpak. Sinds bekend werd dat er een voorkeurslocatie was voor een baggerdepot in 
Egelshoek heeft de Vereniging de voorbereiding van de  planuitwerking stop gezet. Sinds december 2020 is de pilot weer opgestart.

In de tussentijd zijn met enkele andere grondeigenaren in het Weerslootgebied wel overeenkomsten afgesloten voor particulier 
natuurbeheer en -realisatie of zijn deze in voorbereiding.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project

Huidige fase Verkenning n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 80.000 € 2.385.000

Herzien projectbudget n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 70.878 € 70.878

in 2020 € 65.809 € 65.809

totaal € 136.687 € 136.687

Resterend budget € -56.687 € 2.248.313

Overschrijding door onverwachte extra proces- en capaciteitskosten, o.a. inzet ecologische capaciteit bij uitwerking en toetsing 
overeenkomsten particulier natuurbeheer, kosten die normaliter in de planuitwerkingsfase worden gemaakt. Aanvullend 
fasebudget wordt in 2021 aangevraagd.
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Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
De verwachting is dat in 2021 de volgende resultaten en of tussenproducten gerealiseerd zijn:
•  Schetsplan met ‘gebiedsaanbod’ van Vereniging de Weersloot, naar verwachting is dit een (mogelijke) basis voor een 

collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de Vereniging over haar gronden;
• Besluitvorming over dit ‘gebiedsaanbod’;
• Plan en overeenkomst voor een (nieuwe) ecologische verbindingszone Egelshoek van Weersloot naar Eindegooi;
• Resultaten van aanvullend bodem en geohydrologisch veldonderzoek;
• Afspraken over tracé(s) wandel- en ruiterroutes (relatie met 1.1. recreatieve routes).

Daarmee gaan we in dit deelgebied naadloos over naar de planuitwerkingsfase.

Risico’s scope, planning, financiën 
•  Pilotuitwerking Vereniging de Weersloot, maar ook de planuitwerking van de ecologische verbindingszone Egelshoek 

(kans) komt in een impasse indien definitief een keuze wordt gemaakt voor een baggerlocatie in Egelshoek;
• In dat geval is er ook geen draagvlak meer in het gehele gebied voor inrichting NNN;
•  Het schetsplan (Gebiedsaanbod) van Vereniging de Weersloot draagt niet of onvoldoende bij aan de doelen voor NNN, 

recreatie en waterkwaliteit en/of leidt tot discussie over de financiële gevolgen.
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Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Kortenhoef Oost   

Projecttrekker  Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP  € 1.950.000

Fase project  Verkenning/planuitwerking

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)  SG 20-11-2019

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

De planning loopt uit door toezegging second opinion op ecologische visie (+/- 6mnd) en daaruit 
voortvloeiend veldonderzoek (+/- 6mnd). Het aanvullende veldonderzoek is naar voren gehaald en hoeft 
niet meer voorafgaand aan de uitvoeringsfase gedaan te worden, dat kan t.z.t. dus weer tijdwinst 
opleveren.

Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, NV Afvalzorg, VLEK, Waternet. Vereniging BAKEN is 
toehoorder.

Samenhang overige projecten Op moment van schrijven wordt samenhang verwacht met 1.1 (Recreatieve routes), 2.3 (Faunapassages) 

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Ontwerp inrichtingsplan gereed.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
De in november 2019 door gedeputeerde Rommel toegezegde second opinion op de ecologische visie is in de zomer van 2020 
afgerond. Op basis van de conclusies van de second opinion heeft een kernteam van hydrologen en ecologen van Waternet, 
provincie, Afvalzorg en Natuurmonumenten in samenspraak met Stichting Bargerveen een voorstel gedaan om aanvullend 
veldonderzoek te gaan doen naar de gronden in Kortenhoef Oost, waarna nieuwe inzichten worden gebruikt voor het 
inrichtingsplan.

Er lopen gesprekken tussen NV Afvalzorg, gemeente Wijdemeren, provincie Noord-Holland en enkele eigenaren aan de 
Emmaweg om grond te verwerven voor realisatie van een stuk hoogwaardige NNN en het aanleggen van (water)woningen 
hetgeen sanering van stort Groenewoud kan bekostigen. Voor sommige ondernemers kan dit wellicht via uitplaatsen van hun 
bedrijf worden bereikt. Gemeente en provincie zullen hieraan medewerking moeten verlenen.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project

Huidige fase Verkenning/Planuitwerking n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 366.180 € 1.950.000

Herzien projectbudget n.v.t. n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 10.301 € 10.301

in 2020 € 42.360 € 42.360

totaal € 52.661 € 52.661

Resterend budget € 313.519 € 1.897.339

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Uitkomsten vervolgonderzoek;
• Nadere uitwerking ecologische visie;
• Bouwsteen recreatieve routes (in afstemming met project 1.1);
• Uitwerking uitplaatsingsplan en herontwikkeling enkele erven Emmaweg;
• Saneringsplan Groenewoud (incl. planuitwerking waterwoningen en nieuwe natuur);
• Goedkeuring plannen door SG;
• Eerste ontwerp integraal inrichtingsplan.
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Risico’s scope, planning, financiën 
• Onvoldoende draagvlak voor de plannen (bestuurlijk en/of politiek);
• Financiering (sluitende business case voor Afvalzorg);
• Ruimtelijke randvoorwaarden;
• Tegenwerking bewoners;
• Milieutechnisch (indien dit mocht blijken uit aanvullend onderzoek);
• Beschikbare kennis en capaciteit bij betrokken partijen.

Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Ster van Loosdrecht   

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 2.691.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) SG 20-11-2019

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren, Waternet, Natuurmonumenten, Vereniging Ster van Loosdrecht en overige 
particuliere grondeigenaren

Samenhang overige projecten Samenhang met 1.1 (Recreatieve routes) en 2.3 (Faunapassages)

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Concept Gebiedsaanbod (schetsplan) inrichting NNN – landschap – recreatieve routes

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Na de afspraak dat Vereniging de Weersloot een pilot zou gaan uitvoeren voor het deelgebied Weersloot, heeft de Vereniging de 
Ster van Loosdrecht zelfstandig gewerkt aan een (actualisering van hun eerdere) Gebiedsaanbod voor natuurrealisatie en 
-beheer, recreatie en landschapsbeheer. Deze was eind 2020 bijna gereed.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 80.000 € 2.691.000

Herzien projectbudget € 2.361.000

Overgeheveld €330.000 t.b.v. 
communicatie en capaciteit 
(4.1); dit is tijdelijk totdat de 

overheveling verdeeld is over 
de NNN projecten. 

Totaal besteed: t/m 2019 € 70.860 € 70.860

in 2020 € 30.702 € 30.702

totaal € 101.562 € 101.562

Resterend budget - € 21.562 € 2.259.438

Overschrijding door extra 
capaciteits-/proceskosten door 
uit elkaar halen planuitwerking 

Weersloot en De Ster van 
Loosdrecht; extra fasebudget 

wordt in 2021 aangevraagd
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Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
De verwachting is dat in 2021 volgende resultaten en of tussenproducten gerealiseerd zijn:
•  Schetsplan met ‘gebiedsaanbod’ van Vereniging Ster van Loosdrecht, naar verwachting is dit een (mogelijke) basis voor een 

geactualiseerde collectieve overeenkomst voor natuurrealisatie en -beheer met de vereniging over haar gronden;
• Besluitvorming over dit ‘gebiedsaanbod’;
• Resultaten van mogelijk aanvullend bodem en geohydrologisch veldonderzoek;
• Afspraken over tracé(s) wandel- en ruiterroutes (relatie met 1.1. recreatieve routes).

Daarmee gaan we in dit deelgebied naadloos over naar de planuitwerkingsfase.

Risico’s scope, planning, financiën 
Risico’s:
•  Planuitwerking kan in een impasse komen indien definitief een keuze wordt gemaakt voor een baggerlocatie in Egelshoek. 

Een deel van de waterafvoer gaat via Ster van Loosdrecht (Drecht). Er zijn zorgen over eventuele vervuilingseffecten van de 
baggerlocatie op de waterkwaliteit;

•  Het schetsplan (Gebiedsaanbod) van Vereniging de Weersloot draagt niet of onvoldoende bij aan de doelen voor NNN, 
recreatie en waterkwaliteit en/of leidt tot discussie over de financiële  gevolgen;

• Beiden risico’s hebben gevolgen voor draagvlak (afname) en voortgang.

Project 2.1 Realiseren Natuurnetwerk Nederland (NNN) – Vuntus  

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 599.000

Fase project Verkenning

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) SG 02-09-2020

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Betrokken partijen Gemeente Wijdemeren, Waternet, Natuurmonumenten, VONA

Samenhang overige projecten Samenhang met 1.1 (Recreatieve routes) en 2.3 (Faunapassages) en 1.7.1 (baggeren 3e fase)

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Concept ecologische analyse Vuntus, ecologische inventarisatie VONA-complex en eerste aanzet ‘menukaart ecologische 
meerwaarde’ tuinen VONA-complex.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Er heeft een ecologische veldinventarisatie plaatsgevonden op het VONA-terrein en er is een eerste brainstorm geweest met 
eerste resultaten/ingrediënten voor de ‘menukaart ecologische meerwaarde’ voor de tuinen van VONA. Daarnaast is er een 
concept-analyse gemaakt (in presentatievorm) van de ecologische potenties van Vuntus. Een aanzet voor een ecologische visie. 
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Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 138.000 € 599.000
Afwijkend op PvA; budget 
€ 25.000 t.b.v. recreatieve 

routes staan op project 1.1

Herzien projectbudget n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 33.000 € 33.000

in 2020 € 40.878 € 40.878

totaal € 73.878 € 73.878

Resterend budget € 64.122 € 525.122

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
De verwachting is in 2021 de volgende resultaten en of tussenproducten zijn gerealiseerd:
•  ‘Menukaart ecologische meerwaarde’ tuinen VONA-terrein + een PvE/schets  natuurverbindingen en maatrelen directe 

omgeving;
• Besluitvorming over ‘Menukaart ecologische meerwaarde’;
• Diverse overeenkomsten particulier natuurbeheer met individuele grondeigenaren;
• Inrichtingsschetsen en implementatie eerste afspraken met tuineigenaren VONA;
•  Uitgewerkt maatregel-/inrichtingsplan wandeldoorsteek Vuntus – Kromme Rade (relatie met 1.1. recreatieve routes), daarin 

ook verwerkt aanloopgebied faunapassage Oud-Loosdrechtsedijk.

Risico’s scope, planning, financiën 
•  Menukaart ecologische meerwaarde levert toch een te kleine bijdrage aan de doelen NNN met als gevolg discussie over 

NNN-maatregelen in het gebied en afnemend draagvlak;
•  Bewoners Oud-Loosdrecht gebruiken momenteel (een deel van) de gemeentelijke gronden in de NNN van Vuntus.  

Zij zijn potentiele bezwaarmakers;
•  De wandeldoorsteek door de Vuntus loopt van de Oud-Loosdrechtsedijk naar de Kromme Rade:
 -  Enkele aanwonenden van de Kromme Rade zijn al tegen het gebruik van de Kromme Rade als wandelverbinding, 

aansluiting van deze verbinding zal op meer weerstand stuiten omdat men meer drukte verwacht;
 -  De kans is aanwezig dat het beschikbare budget ontoereikend is voor de wandeldoorsteek, in verband met een benodigde 

brug en mogelijk afschermende maatregelen (route door kwetsbaar natuurgebied (vogels)).

Project 2.2: Realiseren Ecologische verbindingen tussen gebieden  

Projecttrekker Provincie Noord-Holland (directie B&U)

Projectraming volgens UVP €3.871.000 (€1.800.000 diversen, €2.071.000 N201)

Fase project Planvorming/realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) SG: 12/7/2019 (Gele Brug-Ankeveen) en 20/11/2019 (PvA-overall) 

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Door wisseling van projectleider is vertraging opgelopen.

Betrokken partijen
Gemeente Wijdemeren, Regio G&V, Waterschap, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Holland, 
particuliere grondeigenaren en ondernemers

Samenhang overige projecten Elk infra- en natuurontwikkelingsproject in het gebied
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Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
• De opdrachten voor alle beoogde faunapassages zijn verstrekt;
• Afspraken met gemeente Wijdemeren over opname van faunapassages in gepland onderhoud;
• Faunapassages N201: inzicht in planning van de uitvoering van gebiedsaannemer als preffered supplier.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Eén faunapassage is meegenomen bij de aanleg van de Gele Brug/ Ankeveen en opgeleverd.
Gesprekken en onderhandelingen zijn gestart met particulieren bij Oud Loosdrechterdijk ter hoogte van geplande 
faunapassage. Faunapassages N201: in 2020 was er opnieuw discussie of dit project op de markt of aan de gebiedsaannemer als 
preffered supplier moet worden aangeboden

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Planuitwerking/realisatie n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 165.500 € 3.871.000
incl. € 2.071.000 voor de 

faunapassages in de N201, 
welke bij de PNH zijn belegd. 

Herzien projectbudget n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 0    € 0

in 2020 € 118.185          € 118.185          
Aanleg faunapassage Gele Brug 

en capaciteitskosten

totaal € 118.185          € 118.185          

Resterend budget € 47.315          € 3.752.815

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Planning met gemeente Wijdemeren over gepland onderhoudt en daarbij te combineren faunapassages;
• Voor overige passages een planning en plan wanneer en via welke weg deze te realiseren;
• Verstrekken opdrachten voor de beoogde faunapassages;
• Afspraken met ‘IPM-gebied 7’ over opname van faunapassages in gebiedscontract PNH;
• Faunapassages N201: meer zicht op de planning, voorbereiding loopt, de uitvoering mogelijk in 2023.

Risico’s scope, planning, financiën 
Ervaring met de Gele brug leert dat wanneer er werk met werk gemaakt kan worden dit budget goed te handhaven is en daar 
zelfs op te besparen valt. De kennis over de komende wegwerkzaamheden maakt echter al duidelijk dat dit slechts op een klein 
aantal locaties het geval zal zijn. De andere locaties zullen een zelfstandige projectaanpak vereisen. De aanwezigheid van grote 
aantallen kabels en leidingen leveren hier het risico op dat het in deze gevallen zeer lastig zal worden financieel uit te komen.

Faunapassages N201: de scope voor de ontsnipperingsmaatregelen aan de N201 is al sinds 2016 helder. Omdat we als provincie 
werk met werk wilde willen maken is dit project samengevoegd met het vervangen van twee duikerbruggen en groot 
onderhoud aan de N201. Vanwege onduidelijkheid over de scope en financiering en planning over deze duikerbruggen  en het 
groot onderhoud van de gebiedsaannemer, schuift de uitvoering van de ontsnipperingsmaatregelen steeds vooruit.
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Project 2.3: Verbeteren waterkwaliteit

Projecttrekker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet

Projectraming volgens UVP €4.350.000

Fase project Planuitwerking/realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 12-12-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

De pilot naar een nieuwe defosfateringstechniek heeft vertraging opgelopen, waardoor deze nog niet is 
afgerond en nog geen keuze kon worden gemaakt voor de beste techniek. Naar verwachting worden de 
defosfateringen duurder dan geraamd. Waterschap en provincie zijn in overleg over de toegezegde 
financiële bijdrage van de provincie via PAS en programma Natuur.

Betrokken partijen Provincie Noord-Holland, gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, gemeente Hilversum

Samenhang overige projecten 1.7.2 zwevend slib en waterplanten, 1.8. herstel legakkers, 2.1 NNN realisatie 

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
•  Voor vijf van de acht waterkwaliteitsmaatregelen is het projectplan gereed en heeft ter inzage gelegen. Hiervan zijn drie 

in uitvoering;
• Voor 2 maatregelen is uitwerking binnen andere OVP-projecten gestart: 
• Voor 1 maatregel (Hilversums Kanaal) worden nog metingen gedaan, voorafgaand aan de uitwerking van de maatregel.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
•  De maatregelen voor herstel kwelwater ’t Hol en Suikerpot zijn uitgewerkt in het Natuurherstelplan ’t Hol (project 2.2. 

NNN realisatie);
•  De voorbereiding voor de uitvoering van de KRW-maatregel Omleiden waterstroom vanuit achterland Hollands Ankeveense 

Plassen is bezig; het definitief ontwerp is klaar;
•  In de uitwerking van de maatregel Beperken externe fosfaatbelasting Kortenhoefse Plassen is op een testlocatie een pilot 

bezig met een nieuwe defosfateringstechniek. Het ontwerp-projectplan volgt na de keuze voor een defosfateringstechniek;
•  Inpassing van het polderdoorstroomprincipe in de Ster wordt meegenomen in de planuitwerking voor project 2.2. NNN 

realisatie Ster van Loosdrecht;
•  Voor Weersloot is polderdoorstroomprincipe uitgewerkt en heeft ontwerp-projectplan ter inzage gelegen. In dat ontwerp-

projectplan is ook een defosfateringsinstallatie opgenomen. Vaststelling van het projectplan is afhankelijk van de 
uitkomsten van de pilot voor een nieuwe defosfateringstechniek;

•  Rond het Hilversums Kanaal is gemeten om de belangrijkste bronnen van fosfor in beeld te krijgen.

Overige bijzonderheden
Voor de KRW is een nieuw stroomgebiedbeheerplan voor de periode 2022-2027 in concept opgesteld. Daarmee is de 
systeemanalyse van de verschillende KRW-waterlichamen geactualiseerd en zijn aanvullende KRW-maatregelen voorgesteld. 
Deze dragen verder bij aan het realiseren van de doelen van het Gebiedsakkoord.



42Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Planuitwerking/Realisatie n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 1.220.000    

Omdat de uitvoering van de KRW-maatregelen geheel bij het 
waterschap AGV ligt en per maatregel subsidie wordt 

aangevraagd, is afgesproken om de financiën van deze 
maatregelen bij AGV te laten i.p.v. via de gezamenlijke rekening 

bij het groenfonds. 

Herzien projectbudget n.v.t.

Toegezegd is € 420.000 van waterschap AGV en € 1.336.930 via 
beschikkingen LIFE/POP/PAS subsidies. 

Overige subsidies ter waarde van €1.793.070 ontbreken nog. 
Provincie Noord-Holland en waterschap AGV zijn in gesprek om 

het ontbrekende bedrag via subsidies vanuit het programma 
natuur aan te vullen.

Totaal besteed: t/m 2019 € 245.183  € 245.183

in 2020 € 160.560         € 160.560

totaal € 405.743    € 405.743

Resterend budget € 814.257 € 3.944.257

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Besluit over de meest geschikte defosfateringstechniek voor de te bouwen installatie in Kortenhoef-west;
• Omleiden waterstroom vanuit achterland Hollands Ankeveense Plassen is eind 2021 in uitvoering;
•  Besluit over inrichtingsplan voor NNN realisatie de Ster met daarin opgenomen het polderdoorstroomprincipe (en de locatie 

van de defosfateringsinstallatie van project 1.7.2). 

Risico’s scope, planning, financiën 
Eind 2027 moeten KRW-doelen zijn gehaald. Voor die tijd moeten alle bijbehorende KRW-maatregelen zijn uitgevoerd. 
Omdat het over het algemeen enige tijd duurt voordat maatregelen effect hebben, moeten deze bij voorkeur ruim voor 2027 
zijn uitgevoerd.  

Project 2.4.3-a: Verkenning natuurmaatregelen voor moerasvogels
(voorheen: “Natuureilanden”)

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 5,6 mln (in raming Baggeren)

Fase project Verkenningsfase

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
RG: 4 juli 2019 SG: 12 juli 2019 (PvA) RG 12 nov en SG 16 dec 2020 (Bestuurlijke Tussenrapportage)

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Planning: Vanwege coronamaatregelen ruim 6 maanden vertraging
Financiën: 
-  Er is € 2,6 mln beschikbaar, er is € 7,7 mln excl. beheerkosten nodig voor het grotendeels behalen van 

instandhoudingsdoelen in de OVP.
- LIFE-subsidie is voorlopig afgewezen

Betrokken partijen
Provincie Noord-Holland (projecttrekker), gemeente Wijdemeren en Waternet (kernteam), inwoners 
gebied

Samenhang overige projecten

1. Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen (project 1.7)
2. Het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, project 2.1)
3. Het verbeteren van de waterkwaliteit (project 2.3)
4. Het aanleggen van nieuwe habitat voor moerasvogels op privaat eigendom (project 2.4.1)
5. Het realiseren en verjonging van de mesotrofe verlanding (project 2.4.4)
6. Het voeren van populatiebeheer voor ganzen (project 2.5.1)
7. Het treffen van noodmaatregelen tegen ganzenvraat ten behoeve van grote karekiet (project 2.5.2)
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Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Afgeronde verkenning maatregelen voor moerasvogels en start uitwerking en vergunningverlening kansrijke maatregelen

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Afgeronde verkenning maatregelen voor moerasvogels. Besluitvorming ten behoeve van uitwerking maatregelen in 
deelgebieden

Overige bijzonderheden
Onderdeel van project 2.4.3. is ook de Quickscan voor de Nieuwe Polderplas. Hiervoor is een apart projectfiche opgesteld. 

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 211.690 € 5.6 mln  

Herzien projectbudget € 5,570 mln
€ 30.000 is toegekend t.b.v. 

uitvoeren quickscan  Nieuwe 
Polderplas

Totaal besteed: t/m 2019 € 12.466  
Initiatieffase:  € 99.058 

Verkenningsfase:  € 12.466  

in 2020 € 105.393 € 105.393

totaal € 117.859 € 216.917

Resterend budget € 93.831 € 5.353.083 

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
•  Uitwerking van kansrijke maatregelen gereed;
•  Start vergunningverlening kansrijke maatregelen.

Risico’s scope, planning, financiën 
•  Er is nog sprake van een (flink) financieel tekort om de instandhoudingsdoelen voor moerasvogels grotendeels te behalen. 

In 2021 wordt gekeken naar aanvullende financieringsmogelijkheden. Zonder aanvullende financieringsmogelijkheden 
wordt primair ingezet op maatregelen met het hoogste natuurrendement. Deze liggen in de TOP-gebieden Hollands 
Ankeveen West, Stichts Ankeveen, Kortenhoef West en Polder Achteraf.

•  In 2019 en 2020 is op een open en participatieve wijze gewerkt met integratiesessies en inloopavonden, waarbij de partners 
uit het Gebiedsakkoord, bewonersverenigingen en andere belanghebbenden gelegenheid kregen om inbreng en ideeën te 
leveren. Niet alle bewonersverenigingen in het zoekgebied hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Deels had dat te 
maken met de omvang van het zoekgebied, deels met de prioriteiten die bewonersverenigingen moeten stellen in de 
veelheid aan projecten en deels met de voorbereiding en locatie van de bijeenkomsten. Sommige deelnemers voelden zich 
niet vertegenwoordigd door de gemeente Wijdemeren en zeiden geen vertrouwen hebben in de besluitvorming. Ook vroegen 
zij zich af of de partijen die het Gebiedsakkoord hebben ondertekend, hier nog wel achter staan nu ze de effecten ervan zien. 
Voor de nog te doorlopen fasen worden deze lessons learned meegenomen en wordt bezien welke vorm van participatie het 
beste past. In de kostenraming is uitgegaan van verdiepende sessies voor belangenorganisaties per deelgebied (of een cluster 
van deelgebieden) en online participatie en informatievoorziening voor bewoners via www.wijdemeren.nl/moerasvogels. 

http://www.wijdemeren.nl/moerasvogels


44Voortgangsrapportage Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 2020

Project 2.4.3b: Quickscan Nieuwe Polderplas

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP Niet geraamd in het uitvoeringsprogramma 

Fase project Verkenningsfase

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 12 juli en 11 september 2019

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Scope: deze is onduidelijk geworden door de wijziging van uitgangspunt 
Planning: Vertraagd in afwachting van besluitvorming baggerproject en vanwege corona

Betrokken partijen Gemeente Wijdemeren (projecttrekker), provincie Noord-Holland en Waternet (kernteam), inwoners gebied

Samenhang overige projecten

1. Het baggeren van de Loosdrechtse Plassen (project 1.7)
2. Maatregelen voor moerasvogels op privaat eigendom (project 2.4.1) 
3. Recreatieve routes & natuur - en landschapsbeleving(project 1.1)
4. Realisatie Icoon van Loosdrecht (1.6)

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Afgeronde quick scan, besluitvorming voor vervolgfase onderzoeken en ontwerp.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Concept quick scan in 4 werkateliers uitgevoerd met betrokken partijen uit het projectgebied; vervolg is on hold gezet vanwege 
besluitvorming over depotlocaties baggerwerk.
Oplevering van 2 visualisaties van verschillende ontwikkelscenario’s voor de Nieuwe Polderplas (één met accent op natuur en 
erna recreatie, en één met accent recreatie en erna natuur).

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenningsfase n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP
€ 60.000 

 (O.b.v. intake formulier) € 60.000

Project staat niet opgenomen 
in het UVP; financiering komt 

voor 50-50% vanuit project 
bagger (1.7.1) en Verkenning 

maatregelen 
moerasvogels(2.4.3)

Herzien projectbudget n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 1.979 € 1.979 

in 2020 € 21.821 € 21.821

totaal € 23.800 € 23.800

Resterend budget € 36.200 € 36.200

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
Stuurgroepbesluit op 30 juni 2021 over mogelijke doorstart en vervolg op verkenning van de ontwikkelmogelijkheden 
Nieuwe Polderplas. Extra werkatelier(s) en informatiesessie om het voorstel aan RG en SG vooraf te verifiëren en te toetsen. 
Waternet werkt aan de ontwikkeling van gebiedsgericht beleid m.b.t. toepassingsmogelijkheden van bagger voor onder 
andere in de Nieuwe Polderplas.
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Risico’s scope, planning, financiën 
•  De aankoopwaarde van de Nieuwe Polderplas is nog niet ten laste van het programma OVP gekomen; het risico is dat voor 

een aantal projecten het investeringsbudget zal verminderen wanneer deze ten laste komt van projecten;
• Te weinig schoon baggerslib beschikbaar, dat voldoet aan de kwaliteitseisen van Waternet;
•  Wanneer er geen bagger wordt aangebracht in legakkers of langs de oevers vindt er geen natuurontwikkeling plaats in de 

Nieuwe Polderplas en kunnen de recreatieve routes gekoppeld aan Fort Spion vanwege gebrek aan medegebruik van nieuwe 
natuur, waarschijnlijk niet gerealiseerd worden. Tenzij kostbare alternatieve grondstromen toepasselijk zijn, waarbij ook 
een kwaliteitsrisico blijft bestaan;

•  Geen medewerking van particuliere grondeigenaren voor opwaardering van het Trekpad op hun percelen: recreatieve route 
kan daardoor niet uitgevoerd worden;

•  Het ontbreken van beschikbaar budget voor de vervolgfase en de daadwerkelijke aanleg vormt een risico voor de 
realiseerbaarheid van de plannen.

Project 2.5.1: Plan van Aanpak populatiebeheer ganzen en ganzenvraat
(inclusief vervolg op project 2.5.2 (nood)maatregelen ganzenvraat tbv de grote karekiet)

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 1.000.000 (€ 100.000/jaar)

Fase project Verkenning – planuitwerking  en uitvoering

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) SG 26-02-2020

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Betrokken partijen
Waternet, Natuurmonumenten, WBE Gooi en Vechtstreek, Recreatie Midden Nederland (Plassenschap), 
OD Noord-Holland-Noord

Samenhang overige projecten
Samenhang met (beëindigd project) 2.5.2 (Noodmaatregelen Ganzenvraat-Karekiet). Voortzetting 
maatregelen in dit project. En met project 2.4.3. maatregelen voor moerasvogels

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 

Ganzenbeheer
Eerste stap in de uitvoering van een gecoördineerde en geïntensiveerde aanpak van ganzenbeheer in en rond de Oostelijke 
Vechtplassen. Daarnaast inzet op verbetering/verruiming van de maatregelen in het door de FBE Noord-Holland opgestelde 
Ganzenbeheerplan 2021-2027 (nog niet vastgesteld). Met maatregelen die ganzenbeheer beter uitvoerbaar moeten maken.

Aanpak ganzenvraat 
Plaatsing van een nieuwe tranche ganzenrasters in Kortenhoefse, Ankeveense en Loosdrechtse Plassen en Loenderveense Plas.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 

Ganzenbeheer
In 2020 heeft de WBE (Wildbeheereenheid) Gooi en Vechtstreek extra inzet gezet op gecoördineerde en geïntensiveerde uitvoering 
van ganzenbeheer in de Loosdrechtse plassen en op de gronden binnen en net buiten het Natura 2000-gebieden (met uitzondering 
van de gronden van Natuurmonumenten en Waternet). Dit bestond uit de uitvoering van de volgende maatregelen en 
activiteiten: Behandelen nesten en eieren ganzen, reduceren van broedparen/koppelvormende ganzen, inventariseren en 
rapporteren ruilocaties, afschot ganzen jaarrond en het uitvoeren van twee ganzentellingen. Afstemming hierover vond plaats 
in de Ganzenwerkgroep Oostelijke Vechtplassen met vertegenwoordigers van Provincie Noord-Holland, Waternet, 
Natuurmonumenten, WBE Gooi en Vechtstreek, Recreatie Midden Nederland en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
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In het nieuwe (nog vast te stellen) Ganzenbeheerplan 2021-2027 is nu ook schade aan flora en fauna als belang opgenomen. Dit 
was in het vorige plan nog niet het geval. Bij het opnemen van het belang schade aan flora en fauna is de informatie die vanuit 
de Ganzenwerkgroep Oostelijke Vechtplassen is aangeleverd van groot belang geweest. De Oostelijke Vechtplassen is als case 
opgenomen in het faunabeheerplan gans 2021-2027. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen in het Faunabeheerplan Gans 
2021-2027 opgenomen die ganzenbeheer beter uitvoerbaar moeten maken. Ganzenbeheer is als instandhoudingsmaatregel 
opgenomen in het concept N2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen waardoor het vergunningvrij moet kunnen worden 
uitgevoerd. Wel moet er nog een uitvoeringsplan worden opgesteld (door FBE gezamenlijk met de beheerders) om zodoende te 
waarborgen dat N2000 instandhoudingsdoelen niet worden geschaad.

Aanpak ganzenvraat 
In het winter/voorjaar 2020 is circa 2 km aan ganzenrasters toegevoegd in Kortenhoefse, Ankeveens en Loosdrechtse Plassen 
en Loenderveense Plas. Daarnaast is in het najaar 2020 een notitie verschenen met de gerealiseerde resultaten in de periode 
2018-2020.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project

Huidige fase Verkenning -planuitwerking en uitvoering

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 165.000 € 1.000.000

Herzien projectbudget n.v.t. n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 66.582 € 66.582

in 2020 € 95.907 € 95.907

totaal € 162.489 € 162.489

Resterend budget € 2.511 € 837.511

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Ganzenbeheer
De gecoördineerde intensivering van het ganzenbeheer (binnen de huidige vergunningen (Wet natuurbescherming) en 
ontheffingen) en bijbehorende maatregelen door de WBE Gooi en Vechtstreek wordt voortgezet, met naar verwachting een 
verdere afname van het aantal ganzen.
Daarnaast levert de ingestelde Ganzenwerkgroep Oostelijke Vechtplassen wederom inhoudelijke input aan de FBE voor de 
afronding van het Ganzenbeheerplan (2021-2027) en verder ook aan het N2000 beheerplan.

Aanpak ganzenvraat 
Bestaande rasters hebben een optimaliseringsslag gekregen. Daarnaast is een nieuw uitvoeringsprogramma voorzien en 
goedgekeurd voor de komende periode.

Risico’s scope, planning, financiën 
•  Bemoeilijkte uitvoering van ganzenbeheer en rasteroptimalisatie door corona-beperkingen. Met name de afstandsregel 

(1,5 meter) heeft hierop impact;
•  Voor verruiming van maatregelen voor ganzenbeheer is sprake van afhankelijkheid van de trajecten van:
 - FBE voor de totstandkoming van het Ganzenbeheerplan;
 - Natura2000 Beheerplan Oostelijke Vechtplassen;
 - Het opstellen van een uitvoeringsplan voor ganzenbeheer door FBE in samenwerking met beheerders.

Over beide plannen zal nog besluitvorming moeten plaatsvinden. Dat kan risico’s opleveren voor inhoud (maatregelen) en 
planning, met name voor de uitvoering van ganzenbeheer in 2022 en verder. Uitvoering van ganzenbeheer volgens de huidige 
vergunning is mogelijk tot 1 oktober 2021.
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Project 2.5.3: Bestrijding exoten    

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 1.000.000,-

Fase project Realisatie (Afronding uitvoering 3 jarig PvA)

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 06-06-2019

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Voor dit project is een cofinancieringsopdracht van 50% vastgesteld door de partners die in de praktijk 
moeilijk tot niet altijd haalbaar blijkt.

Budget GA is zo goed als gebruikt. Het toekomstig beheer vraagt echter continuïteit en bijbehorend budget.

Betrokken partijen NM, gemeente, VSCA, Plassenschap, Waternet, watersportverbond

Samenhang overige projecten Baggeropgave  (1.7.1), NNN (2.1), Mesotrofe verlanding (2.4.4)

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 

Cabomba:
• Gecoördineerde aanpak in jachthavens en recreatiegebieden;
• Tegengaan verspreiding intern- en extern;
• Afscherming het Hol.

Kreeften:
• Kennis opdoen over het voortkomen van kreeften in bepaalde gebieden en eventuele (co)relaties;
• Op zoek naar een beheerperspectief voor de rode Amerikaanse rivierkreeft in de OVP.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 

Cabomba:
In 2020 is gestart met de georganiseerde aanpak van de cabomba in de jachthavens. In totaal zijn 19 jachthavens met GA geld 
en een 50% cofinanciering door de ondernemers cabomba arm gemaakt.

Kreeften:
In 2020 is het habitatonderzoek naar de rode Amerikaanse rivierkreeft afgerond. Hier zijn niet direct handelings perspectieven 
uitgekomen, maar wel een richting om verder onderzoek naar uit te voeren. Vanuit Waternet is er in de Molenpolder een 
vervolgonderzoek opgestart waar nadrukkelijk wordt gezocht naar de achilleshiel van de kreeften. Dit om te komen tot een 
goede beheermethode. Vanuit het GA zijn wij naast de provincie Utrecht en Waterleidingsbedrijf Amsterdam één van de 
geldschieters.
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Projectcijfers per fase Cabomba en kreeften

Fase Totaal project

Huidige fase Verkenning/ uitvoering n.v.t.

Budget Cabomba goedgekeurd PvA SG / 
volgens UVP

€ 247.500          € 500.000,- , plus 
€ 500.000 te regelen co-financiering

Budget kreeften goedgekeurd PvA SG / € 228.000         

Herzien projectbudget n.v.t. n.v.t.

Totaal besteed: 

Cabomba t/m 2019 € 229.887           € 229.887

kreeften € 77.420           € 77.420

Cabomba in 2020 € 16.830 € 16.830

kreeften € 2.030 € 2.030

Cabomba totaal € 246.717 € 246.717

kreeften € 79.450 € 79.450

Resterend budget € 149.333 € 173.833

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021

Cabomba:
Het driejarige functiegerichte aanpak van cabomba in de OVP loopt dit jaar af. Vanuit het kernteam wordt een evaluatierapport 
opgesteld over de bereikte resultaten en een advies geven hoe hier een vervolg aan te leveren.

Los wordt er ingezet op pilots om verdere verspreiding tegen te gaan en verkend hoe een structurele aanpak middels inzet van, 
en investering in, middelen en een calamiteitenfonds kan worden ingericht.

Kreeften:
Door het participeren in het kreeftenonderzoeksproject Molenpolder weten we eind 2021 meer over het gedrag van de kreeften 
en hebben we beter inzicht welke vangtuigen geschikt zijn in ruimte en tijd.

In 2021 kan een vervolg gegeven worden vanuit het kernteam (onder regie van de gemeente) aan het kreeftenfestival. 

Risico’s scope, planning, financiën 

Cabomba:
Risico is dat er onvoldoende middelen zijn voor structurele aanpak in de (nabije) toekomst. Het GA budget voor de activiteiten 
vanuit het PvA is zo goed als op. Het aanpak van de cabomba is geen project maar oneindig doorlopend beheer. Hier moet 
structureel budget en inzet voor gevonden worden (partners, stakeholders, rijk, etc.) om de schade/overlast in het gebied te 
beperken. Daarnaast dient er actief ingezet te worden om nieuwe haarden op de grens en net buiten het gebied (nieuwe 
partners betrekken) aan te pakken om verdere verspreiding te voorkomen. De laatste monitoringsgegevens laten zien dat 
cabomba zich inmiddels aan het verspreiden is. 

Kreeften:
In 2022 hebben we vanuit het lopende onderzoek in de Molenpolder meer informatie om te komen tot een gedegen aanpak van 
de kreeften in de OVP. Hiervoor is geen budget beschikbaar vanuit het GA. Net als bij cabomba is het beheer continu en 
waarschijnlijk oneindig. Hiervoor zal dus structureel beheerbudget moeten worden gevonden.
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6.  PIJLER 3: VOORTGANG TRANSFORMATIE  
RECREATIESECTOR

Project 3.1: Gebiedsloods

Projecttrekker Transitieteam / gemeente Wijdemeren

Projectraming volgens UVP € 320.000

Fase project Uitvoering

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 18-07-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Het transitieteam heeft een aantal factoren geconstateerd die de gewenste transitie van recreatiesector 
belemmeren. (zie project 3.2 Transitieteam recreatie & toerisme)
Dat betekent voor de scope het volgende:
De huidige scope aangaande de inzet van de gebiedsloods, nu gericht op de huidige ondernemers, uitgebreid 
moet worden naar het gerichter aantrekken van externe ondernemers en waarbij het kader daarvoor en de 
programmering daartoe wordt verbreed, zodat het ook voor externe investeerders aantrekkelijker wordt in 
te stappen in gewenste ontwikkelingen. Hiertoe zal in 2021 een voorstel tot een scopeverbreding aan de 
regie-en stuurgroep worden voorgelegd. 

Dat betekent voor de planning het volgende:
Er is geen strakke planning voor de inzet van de gebiedsloods. Zij is continu aanwezig voor ondersteuning bij 
en stimuleren van gewenste initiatieven. In die zin kan niet gezegd worden dat het project qua planning uit 
de pas loopt. Feit is echter wel dat samenspel van het beperkte eigenaarschap, het ontbreken van kaders, 
het ontbreken van middelen voor uitvoering en beperkingen vanuit regelgeving remmend werkt op de 
voortgang van initiatieven en het elan daartoe.

Dat betekent voor de financiën het volgende: 
Het uurtarief van de gebiedsloods valt iets hoger uit dan vooraf geraamd, waardoor deze waarschijnlijk niet 
voor de volle 4 jaar ingehuurd kan worden vanuit het huidige budget. Het ontbreekt verder aan 
uitvoeringsbudget om gewenste acties te kunnen ondersteunen, verder te brengen, dan wel uit te voeren. 

Betrokken partijen
Recreatiesector (watersport en verblijfsrecreatie), gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, provincies 
Noord-Holland en Utrecht, Natuurmonumenten, Waternet/AGV, Plassenschap

Samenhang overige projecten

De inzet van de gebiedsloods is erop gericht de recreatiesector in brede zin te ondersteunen. Zij wordt 
ingezet door het Transitieteam Recreatie en Toerisme(project 3.2). Verder vervult de gebiedsloods de 
projectleidersrol bij het project ‘Recreatie 2030’ dat voortvloeit uit project 3.3. Integreren recreatie en 
natuur. Verder brengt de gebiedsloods de belangen van recreatie en toerisme in de andere projecten van 
het Gebiedsakkoord in, zoals bij de vaarverbindingen, Nieuwe Polderplas, Verkenning maatregelen voor 
moerasvogels, Icoon van Loosdrecht etc. 

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
• Monitoringstool transformatie af;
• Gespreksronde langs alle watersportondernemers;
• Continuïteit knelpunteninventarisatie recreatieve voorzieningen ingericht en ingebed in bestaande structuur/organisatie;
• Follow-up gebiedsagenda loopt;
• Gespreksronde langs alle verblijfsrecreatie- en horecaondernemers is gestart;
• Financiering gedekt verduurzaming fietsboot;
• Drijvende ecolodges Kievitsbuurt liggen (deel inkomsten aan te wenden tbv natuurbeheer;
• Voorlopig ontwerp (VO) ecolodges JH Kortenhoef;
• 2 events georganiseerd kennisvergroting ondernemers (nav behoeftemeting gespreksronde,bv digitale marketing).

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Enkele van de ondernomen activiteiten waaraan bijgedragen is:
• 14 ondernemers bijgestaan bij planvorming of uitvoering; 
• Bijgedragen aan opzetten samenwerking + financiering gezamenlijke website ondernemers ter promotie van het gebied;
•  Begeleiden maken kansenkaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik, i.s.m. Natuurmonumenten, ondernemers en moerasvogelexpert;
•  Inzet om pilots verblijfsrecreatie in de natuur mogelijk te maken (Soete Sod en Floating Lodges Kievitsbuurt, 

voorlopig ontwerp voor ecolodges JH Kortenhoef is gereed);
• Gespreksronde langs alle watersportondernemers gereed;
• Knelpunteninventarisatie recreatieve voorzieningen is afgerond. Structurele inbedding vraagt nog aandacht;
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•  Voor de follow-up van de gebiedsagenda is een notitie opgeleverd. Middelen hiervoor zijn bijeen verkregen en het project 
‘Recreatie OVP 2030’ is van start gegaan onder leiding van de gebiedsloods;

•  Financiering voor verduurzaming en aanschaf fietsboot is nagenoeg gereed. Toezeggingen zijn gedaan. Bij enkele partners 
moet hieromtrent nog definitieve besluitvorming plaatsvinden. 

Overige bijzonderheden
Vanwege de Covid19-maatregelen, heeft de gebiedsloods in 2020 deze extra werkzaamheden uitgevoerd; zij vormde het 
aanspreekpunt voor de recreatieondernemers en behartigde hun belangen m.b.t. de corona-maatregelen bij de gemeente 
Wijdemeren.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project

Huidige fase Uitvoering n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 320.000          € 320.000

Herzien projectbudget n.v.t.  n.v.t.

Totaal besteed: t/m 2019 € 139.612             € 139.612

in 2020 € 91.376            € 91.376            

totaal € 230.988             € 230.988             

Resterend budget € 89.012           € 89.012           

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
• Duurzaamheids- en opvolgingswebinar/seminar georganiseerd;
• Kansenkaart kwaliteitsimpuls Wijde Blik afgemaakt, i.s.m. NM, ondernemers en Jan vd Winden;
• Follow up knelpuntenkaart huidige recreatieve voorzieningen ingericht;
• Project ‘Aanpak recreatie 2030’ afgerond;
• Gespreksronde verblijfsrecreatie en horeca: o.a. inzicht opvolgingsissues en/of innovatiewensen afgerond;
• Monitoringstool transformatie afgerond;
• Lopende projecten integratie natuur en recreatie verder gebracht (nu via verkenning);
• Aantal actiepunten uit UVP verder gebracht (knelpunten wegnemen).

Risico’s scope, planning, financiën 
Voor wat betreft de scope en planning zijn de grootste risico’s dat er:
1.  Geen uitvoeringsbudget is voor recreatie en toerisme. Dit remt innovatie en kwaliteitsverbetering, ook in de openbare 

ruimte evenals veelbelovende initiatieven die het recreatief aanbod verbreden;
2.  Een kader voor ontwikkeling en een integrale visie op recreatie en toerisme ontbreekt. Hier wordt aan gewerkt middels het 

project ‘aanpak recreatie en toerisme en het Visiedocument Recreatie Oostelijke Vechtplassen ‘Op weg naar een volwaardige 
vakantiebestemming’ van het Transitieteam. Het borgen van alle aspecten van het ‘ecosysteem’ om een vitale sector 
mogelijk te maken en binnen dat kader betrekken van daarbij passende (evt. nieuwe) ondernemers, in plaats van het 
behalen van losse doelen, vormt hierin de kern. Risico is dat de uitkomsten hiervan onvoldoende geborgd worden in 
toetsingskaders van het bevoegd gezag;

3.   Belemmering aanwezig is vanuit (interpretatie) van regelgeving (soms is het knelpunt de capaciteit) in het algemeen en op 
het gebied van ‘cross over van havens met de verblijfsrecreatie’ in het bijzonder. Risico is dus dat de benodigde innovatie 
daarmee niet tot stand wordt gebracht;

4.   Sprake is van koudwatervrees bij integratie van natuur & recreatie: er zijn een paar best practices nodig om te laten zien dat 
het kan. Dan moet daar ook ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de natuur ter verbetering van de omliggend 
natuurwaarden zou hieraan sterk bij kunnen dragen, net als de ‘kansenkaart integratie natuur en recreatie Wijde Blik’. 
Voor het laatste ontbreekt het nog aan uitvoeringsbudget (zie 1).

Voor wat betreft de financiën voor de inzet van de gebiedsloods zelf geldt dat wanneer het budget op is, de inhuur van de 
gebiedsloods wordt beëindigd of nieuw budget beschikbaar zal moeten worden gesteld.
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Project 3.2: Transitieteam Recreatie en Toerisme

Projecttrekker Gemeente Wijdemeren a.i.

Projectraming volgens UVP € 50.000

Fase project Realisatie

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) n.v.t.

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Geconstateerd wordt dat:
1. Weinig ondernemers die eigenaarschap voelen en/of urgentie
2. Geen uitvoeringsbudget R&T  -> rem op innovatie en kwaliteitsverbetering, ook in OR
3. Ontbreken kader ontwikkeling en visie op R&T
4. Nog steeds belemmering gevoeld vanuit (interpretatie) van regelgeving (soms knelpunt capaciteit)
5. Nog steeds koudwatervrees bij integratie van natuur & recreatie
6. Duurzaamheid en opvolging is kansrijk thema
7. Voorzichtige start samenwerken, maar fragiel
8. Nog paar doelen UVP geen actie op ondernomen

Dat betekent voor de scope het volgende:
De scope van het Transitieteam moet wijzigen. In de doelen die genoemd zijn in het uitvoeringsprogramma 
van het Gebiedsakkoord is ingezet is op de huidige ondernemers. Het wordt echter steeds duidelijker dat 
daarmee de beoogde transitie van de recreatiesector niet zal worden gerealiseerd. Enerzijds omdat de 
competenties, mogelijkheden en middelen daartoe ontbreken en anderzijds omdat de urgentie/het belang 
lang niet overal gevoeld wordt. De scope van de inzet van het Transitieteam moet daarom gewijzigd 
worden. Discussie en besluiten tot verdere wijziging, via regiegroep en stuurgroep, is nodig waarbij de scope 
uitgebreid wordt naar het gerichter aantrekken van externe ondernemers en waarbij het kader daarvoor  en 
de programmering daartoe wordt verbreed, zodat het ook voor externe investeerders aantrekkelijker wordt 
in te stappen in gewenste ontwikkelingen.

Dat betekent voor de planning het volgende:
Er is geen strakke planning voor de activiteiten van het Transitieteam. Het team is continu bezig met 
activiteiten om de transitie te stimuleren vanuit de daarvoor gestelde doelen. Tot op heden zijn echter nog 
weinig concrete doelen gerealiseerd. Het beperkte eigenaarschap, het ontbreken van kaders, het ontbreken 
van middelen voor uitvoering en beperkingen vanuit regelgeving werken remmend op de voortgang van de 
transitie. Om de voortgang te stimuleren is het nodig besluiten te nemen over het inslaan van een andere 
aanpak waarbij externe ondernemers/investeerders gerichter worden aangetrokken en waarbij het kader 
daarvoor  en de programmering daartoe wordt verbreed.

Dat betekent voor de financiën het volgende: 
Gezien de constateringen is een externe adviseur/voorzitter voor het Transitieteam aangetrokken om de 
realisatie van de transitie te ondersteunen. Dit heeft een goede een goede impuls aan het werk van het 
transitieteam gegeven. Er is echter nauwelijks/geen budget om deze adviseur/voorzitter langer in te huren. 
Door combinatie te leggen met het project BIZ, kon de inhuur toch verlengd worden.
Verder ontbreekt het aan uitvoeringsbudget om gewenste acties te kunnen ondersteunen, verder te 
brengen, dan wel uit te voeren. Hierdoor blijft het bij plannen en wensen en gaat er veel tijd, energie en 
creativiteit in zitten om middelen te vinden.
Het transitieteam is ook bezig met realisatie van het plan van één van de winnaars van het Icoon van 
Loosdrecht (1.6). Ook hiervoor zijn echter geen middelen. Hierdoor bestaat het risico dat de betreffende 
winnaar teleurgesteld afhaakt, ondanks het mooie plan.

Betrokken partijen Provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Plassenschap, 
Waternet/AGV, natuurmonumenten, recreatieondernemers.

Samenhang overige projecten De inzet van het Transitieteam is erop gericht een transitie in de recreatiesector te verwezenlijken naar 
een toekomstbestendige en florerende sector met een breed toeristisch en recreatief aanbod. In het 
uitvoeringsprogramma zijn 17 doelen voor de transitie van de recreatie benoemd. 
Het transitieteam heeft een belangrijke rol bij het project Recreatie 2030 dat voortvloeit uit project 3.3. 
Integreren recreatie en natuur. 
De projecten die zijn gericht op het versterken van het vrijetijdslandschap zijn belangrijk voor de transitie 
van de recreatiesector. Het gaat dan om de projecten: recreatieve verbindingen (1.1), vaarverbinding 
Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (1.3), vergroting aanbod waterrecreatie ’s-Graveland/
Kortenhoef (voorheen vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart) (1.2), van dorpslint naar recreatieboulevard 
(1.5), icoon van Loosdrecht (1.6), baggeren (1.7.1), herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap 
Kievitsbuurten (1.8) en Nieuwe Polderplas (2.4.3). Ook de projecten ontsluiting en toegankelijkheid (1.4) 
en van dorpslint naar recreatieboulevard zijn van belang, omdat goede bereikbaarheid en ontsluiting en 
aantrekkelijkheid van het gebied relevant zijn om de gewenste transitie  te realiseren.

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
• Gedeelde en gedragen duidelijkheid over scope en taken Transitieteam, inclusief benodigde middelen;
• Afronding gezamenlijk toekomstbeeld recreatie en natuur en gebiedsagenda.
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Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Een visie op de scope en taken van het Transitieteam is opgesteld. De rapportage over watersportondernemers en de ervaringen 
bij verblijfsrecreatie-ondernemers van de gebiedsloods  en de adviezen van een extern aangetrokken adviseur/ voorzitter waren 
hierbij behulpzaam. 

In samenwerking met één van de prijswinnaars van het Icoon van Loosdrecht, de Gouden Greep, is gewerkt aan het uitwerken 
van een plan om het icoon daadwerkelijk te realiseren. 

Er is gewerkt aan een notitie om te komen tot een gezamenlijk toekomstbeeld recreatie en natuur en gebiedsagenda. De 
middelen om een dergelijke agenda op te stellen zijn bijeengezocht en het project Recreatie OVP 2030 is gestart. Het 
Transitieteam heeft de gebiedsloods gevraagd dit project te begeleiden. Ook de aangetrokken adviseur/voorzitter van het 
Transitieteam adviseert in dit project.

Er is initiatief genomen om tot aanvraag om Groene-Uitweg-gelden te komen ten behoeve van recreatieve projecten binnen het 
Gebiedsakkoord, waaronder het onderhoud aan De Heul en De Gouden Greep.

Er is gestart met een zoektocht naar een mogelijkheid voor een pilot ecolodges. Mogelijkheden binnen lokale regels en de 
nieuwe Provinciale Omgevingsverordening worden onderzocht.

Overige bijzonderheden
Provincie Noord-Holland en gemeente Wijdemeren hebben afgesproken een verkenning te starten naar de mogelijkheden om 
de in het Gebiedsakkoord geambieerde transitie van de recreatiesector binnen de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening 
mogelijk te maken. Het Transitieteam volgt deze ontwikkeling en de uitkomsten daarvan.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Realisatie n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 50.000          € 50.000

Herzien projectbudget € 76.500 € 76.500

Restant van project 3.3 
Integreren recreatie en natuur 

(€ 26.500) is overgeheveld t.b.v. 
continuering inhuur 

projectleider

Totaal besteed: t/m 2019 € 7.750               € 7.750               

in 2020 € 19.200             € 19.200             

totaal € 26.950            € 26.950            

Resterend budget € 49.550          € 49.550          

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
•  De visie op de scope en taken van het transitieteam is vastgesteld en er is gestart met het uitwerken en uitvoeren van acties 

om er uitvoering aan te geven;
• Het project Recreatie 2030 is afgerond, waarbij een concrete uitvoeringsagenda is opgeleverd;
•  Een PvA voor opname van De Gouden Greep in het uitvoeringsprogramma van het Gebiedsakkoord is vastgesteld. 

Uitvoeringsscenario’s zijn uitgewerkt, zodat benodigde (ruimtelijke en wettelijke) procedures kunnen worden doorlopen. 
Benodigde middelen zijn bijeengebracht/beschikbaar;

• De pilot ecolodges is afgerond;
•  Organiseren seminar ‘Toekomststrategie’ voor ondernemers om bestaande en stoppende ondernemers te helpen aan te 

sluiten bij sterke ‘merken’ in de vakantiemarkt. Dit gebeurt in samenwerking met professionals in de recreatieve 
makelaardij en specialisten in de herontwikkeling van recreatiebedrijven. Daarnaast gaan we meer op zoek naar bedrijven 
die hun formule willen veranderen en open staan voor effectieve constructies;

•  Organiseren van bijeenkomsten voor lokale ondernemers om hen te inspireren met kennis en data op gebied van 
toekomststrategie, toeristische marketing en webbased verhuur etc. 
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Risico’s scope, planning, financiën 
Voor wat betreft de scope en planning zijn de grootste risico’s:
1.  Geen uitvoeringsbudget is voor recreatie en toerisme. Dit remt innovatie en kwaliteitsverbetering, ook in de openbare 

ruimte evenals veelbelovende initiatieven die het recreatief aanbod verbreden.
2.  Het ontbreken van een kader voor ontwikkeling en een integrale visie op recreatie en toerisme. 
Het borgen van alle aspecten van het ‘ecosysteem’ om een vitale sector mogelijk te maken en binnen dat kader betrekken van 
daarbij passende (evt. nieuwe) ondernemers, in plaats van het behalen van losse doelen, vormt de kern in Recreatie OVP 2030 
en het visiedocument van het Transitieteam. Risico is dat de uitkomsten hiervan onvoldoende geborgd worden in 
toetsingskaders van het bevoegd gezag.
3.   Er is nog steeds een belemmering vanuit (interpretatie) van regelgeving (soms is het knelpunt de capaciteit) in het algemeen 

en op het gebied van ‘cross over van havens met de verblijfsrecreatie’ in het bijzonder. Risico is dus dat de benodigde 
innovatie daarmee niet tot stand wordt gebracht.

4.   De aanwezigheid van koudwatervrees bij de integratie van natuur & recreatie beperkt de transitie mogelijkheden. Best 
practices zouden kunnen aantonen dat het kan. Dan moet daar ook ruimte voor gevonden worden. Verblijfsrecreatie in de 
natuur ter verbetering van de omliggend natuurwaarden zou hieraan sterk bij kunnen dragen, net als een ‘kansenkaart 
integratie natuur en recreatie Wijde Blik’.

Financiën:
Het Transitieteam heeft geen uitvoeringsbudget. Risico is dat plannen ter realisatie van de beoogde transitie niet kunnen 
worden uitgevoerd en de beoogde transitie, met het brede, florerende recreatieve aanbod, niet (goed) van de grond komt.

Project 3.3: Integreren recreatie en natuur

Projecttrekker Provincie Noord-Holland

Projectraming volgens UVP € 140.000 

Fase project Uitvoeringsfase (project afgerond)

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) 18-07-2018

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Betrokken partijen Accenda Delft (opdrachtnemer), Gemeente Wijdemeren, Natuurmonumenten, ondernemers

Samenhang overige projecten 3.2 Transitieteam

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Het onderzoek naar verduurzaming sloepenvaart is afgerond. De follow-ups uit het onderzoek Samengaan natuur en recreatie 
(Arcadis) zijn ondergebracht bij het Transitieteam (3.2).

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
De verkenning naar het verduurzamen van de sloepenvaart door Accenda is afgerond. In de zomer hebben studenten van de 
TU Delft een rapport opgeleverd met daarin een modelvoorstel voor aandrijving van sloepen De opdracht rondom varen op 
waterstof en bijbehorende consequenties voor infra zijn ook afgerond. 

Overige bijzonderheden
Eén van de follow-ups uit het onderzoek “Samengaan natuur en recreatie” is het opstellen van een zgn. gebiedsagenda. 
Het plan van aanpak voor deze “Aanpak Recreatie OVP 2030’ is goedgekeurd in de stuurgroep van mei 2020 en omvatte 
het overhevelen van restbudget van project 3.3 naar het Transitieteam (3.2). 
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Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Uitvoeringsfase

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 140.000 € 140.000

Herzien projectbudget € 113.500 € 113.500 
Betreft overheveling 26,5K naar 

project 3.2 Transitieteam tbv 
Aanpak Recreatie OVP 2030

Totaal besteed: t/m 2019 € 101.812                € 101.812                

in 2020 € 11.750               € 11.750               

totaal € 113.562                € 113.562                 

Resterend budget -€ 62                - € 62                
Afrondingsverschil, niet nader 

te corrigeren

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
Kennisname van resultaten verkenning duurzaam varen (drie opdrachten) door Regie- en stuurgroep en besluit over eventuele 
follow-up. Project wordt afgesloten en décharge verleend door de stuurgroep OVP.

Risico’s scope, planning, financiën 
De regiegroep wordt gevraagd een besluit te nemen over eventuele follow-ups. Er is geen budget, omdat het restant budget 
is ingezet tbv Aanpak Recreatie OVP 2030, waarin natuur en recreatie samenkomen. Indien er acties moeten worden 
ondernomen op gebied van duurzaamheid, emissieloos varen of aanverwante zaken, moet daar aanvullende financiering 
beschikbaar voor worden gesteld. 

Project 3.4: Pilot/verkenning Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Projecttrekker Transitieteam / gemeente Wijdemeren

Projectraming volgens UVP € 60.000

Fase project Verkenningsfase

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG) n.v.t.

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Er is informatie ingewonnen over initiatieven elders in den lande en er is met ondernemers uit het gebied 
gesproken over de wenselijkheid van een BIZ. Hieruit komt naar voren dat een BIZ mogelijk niet het passende 
en gewenste instrument is om initiatieven te realiseren op vlak van recreatie, natuur en mogelijk erfgoed. 
Mogelijk is een investeringsfonds een betere optie waar meer draagvlak voor is. Dit betekent dat de scope 
van het project verbreed moet worden met het zoeken naar de juiste vorm om initiatieven in het gebied te 
stimuleren.

Conform de planning zou het project in 2021 moeten zijn afgerond. Omdat op dit moment nog maar een 
beperkte voorbereiding tot uitvoering van de verkenning is gedaan, wordt ingeschat dat de verkenning niet 
in 2021 zal kunnen worden afgerond. 

Betrokken partijen Provincies Noord-Holland en Utrecht, gemeenten Wijdemeren en Stichtse Vecht, Plassenschap, 
Waternet/AGV, natuurmonumenten, recreatieondernemers.

Samenhang overige projecten Het project hangt primair samen met de transitie van de recreatiesector (3.2) en dus met de activiteiten 
van het Transitieteam en de gebiedsloods (3.1).
Het BIZ of investeringsfonds moet bijdragen aan een breed en aantrekkelijk recreatief aanbod en aan het 
verbeteren en ontwikkelen van het vrijetijdslandschap. Hierdoor heeft het ook relatie met de projecten: 
recreatieve verbindingen, vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums Kanaal (1.3), vergroting 
aanbod waterrecreatie ’s-Graveland / Kortenhoef (voorheen vaarverbinding ’s-Gravelandsevaart; 1.2)), 
van dorpslint naar recreatieboulevard/ duurzame ontwikkeling Scheendijk (1.5), icoon van Loosdrecht 
(1.6), baggeren, herstel & duurzaam behoud legakkerlandschap Kievitsbuurten (1.8) en Nieuwe 
Polderplas (onderdeel van 2.4.3).
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Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
Een plan van aanpak is vastgesteld.

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
In 2020 is niet verder gewerkt aan dit project. Redenen hiervoor zijn:
• Binnen de planning was nog ruimte om het project in 2021 uit te voeren;
•  Ten gevolge van Covid19 moest de capaciteit op gebied van recreatie en toerisme en economische zaken worden aangewend 

om de grotere bezoekersstoom van recreanten, die in eigen land en eigen regio kwamen recreëren, coronaproof in goede 
banen te leiden en om ondernemers te ondersteunen bij de diverse corona-regelingen die in het leven waren geroepen;

•  Het werd steeds meer duidelijk dat voor de beoogde transitie van de recreatie een andere impuls nodig is. Dit is van invloed 
op toekenningscriteria die binnen een BIZ of investeringsfonds worden gehanteerd. De visie op de recreatiesector en de 
benodigde impuls ten behoeve van de beoogde transitie van de recreatiesector moet eerst door de partners zijn vastgesteld 
om tot goede toekenningscriteria te komen.

Projectcijfers per fase

Fase Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase Verkenning/Planuitwerking n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP € 0           € 60.000

Herzien projectbudget € 55.000 € 55.000
€ 5.000 is overgeheveld naar 

capaciteit (4.1)

Totaal besteed: t/m 2019 € 0              € 0

in 2020 € 0              € 0

totaal € 0              € 0

Resterend budget € 55.000             € 55.000             

Wordt in 2021 overgeheveld 
naar 3.2 Transitieteam t.b.v. 

verdere uitwerking BIZ en 
inhuur projectleider

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
Er is een advies/voorstel gereed omtrent de haalbaarheid van een BIZ of investeringsfonds (opgesteld door het Transitieteam, 
binnen project 3.2).

Risico’s scope, planning, financiën
•  Als in 2021 een voorstel naar aanleiding van de verkenning  in regie- en stuurgroep kan worden behandeld, is het BIZ of het 

fonds nog geen feit. Daadwerkelijke invoering valt buiten de reikwijdte van dit project, maar zal als vervolgproject moeten 
worden opgepakt door betrokken partijen;

•  Een BIZ of investeringsfonds wordt voor groot deel ook gevuld door bijdragen vanuit het bedrijfsleven. De uitkomsten van 
de verkenning worden dan ook voor een groot deel beïnvloed door het draagvlak daarvoor bij marktpartijen;

•  Er zijn slechts middelen voor de verkenning. Voor realisatie van het BIZ of het fonds moeten te zijner tijd middelen 
worden gevonden.
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6.  ORGANISATIEKOSTEN 

Project 4.1: Organisatiekosten GA OVP

Projecttrekker 
Bureaukosten - Provincie Noord-Holland 
Communicatie OVP breed – Gemeente Wijdemeren / Provincie Noord-Holland 
Extra capaciteitskosten – Gemeente Wijdemeren

Projectraming volgens UVP

Geen raming in het UVP opgenomen
- Bureaukosten € 600.000 (10 jaar)
- Communicatie OVP breed € 400.000 (3 jaar) 
- Extra capaciteitskosten Wijdemeren € 380.000 (3 jaar)

Fase project Niet aan fase gebonden

Datum goedkeuring huidig PvA (SG/RG)
SG: Bureaukosten 12-12-2018 (vastgelegd in partnerovereenkomst)
SG: Communicatie en capaciteit 20-11-2019 

Overall voortgang Scope Planning Financiën

Toelichting voortgang 
(alléén indien oranje of rood)

Eea staat onder druk vanwege ontbreken structurele financiële voorziening

Betrokken partijen Alle ondertekende partijen van het gebiedsakkoord

Samenhang overige projecten

De regiegroep heeft in 2019 besloten dat de algemene bureaukosten ten laste van de 
investeringsbudgetten komen. Voorlopig komt de dekking uit het Baggerproject (1.7.1) voor 2019 t/m 
2021. De dekking voor budget Communicatie komt uit verschuivingen van budgetten voor de 
Vaarverbindingen (‘s-GV 1.2 en LP-HK 1.3) en NNN (2.1). De dekking voor budget Extra capaciteit 
Wijdemeren komt met name uit verschuivingen van budgetten voor de Vaarverbindingen (‘s-GV 1.2 en 
LP-HK 1.3), NNN (2.1), Proces en onderzoek (1.4 en 1.5) en Verbindingen op land (1.1). 

Resultaatbereik 2020

Beoogd resultaat op 31 december 2020 
•  Bureaukosten - Verbetering van de samenwerking en afstemming door gebruik van de centrale werkplek in Wijdemeren en 

een tweewekelijks overleg in Wijdemeren;
•  Communicatie – meer aandacht voor programmacommunicatie;
•  Extra capaciteit – een aantal recreatieve projecten (weer) op gang brengen en het NNN-realisatieproces beter te bedienen, 

door een projectleider bij de Gemeente WM aan te stellen voor 3 jaar. 

Progressie op hoofdlijnen in 2020 
Door de Covid19 pandemie is de samenwerking vooral digitaal via Teams verlopen i.p.v. fysieke ontmoetingen. Er is een start 
gemaakt met de in het gebiedsakkoord afgesproken uitvoeren van een tussenevaluatie van het programma. Voor 
programmabrede communicatie is een adviseur ingehuurd, samen met de communicatiewerkgroep is een communicatie 
strategieplan opgesteld en is een start gemaakt met het uitrollen van de strategie. Met behulp van budget voor Extra capaciteit 
zijn bij de gemeente Wijdemeren meerdere projecten verder gebracht.
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Projectcijfers per fase

Totaal project Toelichting (optioneel)

Huidige fase n.v.t.

Budget goedgekeurd PvA SG / volgens UVP geen 

Herzien projectbudget Bureaukosten: € 600.000 (10 jaar)
Communicatie:  € 400.000

Extra capaciteit: € 380.000 

Van het budget van € 600.000 voor 
Bureaukosten is € 180.000 gedekt.

 SG 12/12/2018 en 16/12/2020
SG 20/11/2019

SG 12/7/2019

Totaal besteed: t/m 2019 € 132.738 

in 2020 € 213.577

totaal 
Bureaukosten: € 118.543 
Communicatie:  € 78.340  

Extra capaciteit:  € 149.432

Resterend budget 
Bureaukosten: € 481.457 

Communicatie:  € 321.660  
Extra capaciteit:  € 230.568

Doorkijk 2021

Verwachte resultaten per 31-12-2021
Een afgeronde tussenevaluatie van het programma met realistische verbetervoorstellen voor de toekomst. Het doorvoeren van 
aanpassingen op het gebied van programma aansturing om zo beter aan te sluiten op de huidige fase van het programma.
 
Risico’s scope, planning, financiën 
De benodigde organisatiekosten zijn in het gebiedsakkoord onvoldoende geborgd. Dekking voor de benodigde toekomstige 
onkosten moet vooralsnog binnen de huidige investeringsbudgetten van projecten gevonden worden. Dit kan consequenties 
hebben voor het te behalen resultaat van het programma.



BIJLAGE: MUTATIES NATIONAAL GROENFONDS REKENING 2020
De tabel laat de declaraties (ook wel: opnames uit Groenfonds ), stortingen in het Groenfonds, kosten en correcties zien.

Datum Type Code Project Bedrag PNH UTR WM SV Hilv G&V AGV/WN PS privaat

1-1 Beginsaldo 1-1-2020  € 4.206.859  € 790.667  € -    € 1.157.301  € 165.708  € -    € 38.800  € 2.049.274  € -    € 5.110 

17-1 Storting  2019 P1.2 ’s Gravenlandse Vaart  €250.000  €250.000

13-2 Storting  2019 P1.1 Verbindingen op land  €127.300  €127.300

13-2 Storting  2019 P1.2 ’s Gravenlandse Vaart  €200.000  €200.000

13-2 Storting  2019 P2.1 Baggeren  €1.004.059  €1.004.059

13-2 Storting  2019 P3.1 Onderzoek ontsluiting en toegankelijkheid  €10.000  €10.000

13-2 Storting  2019 P3.2 Van dorpslint naar recreatieboulevard  €22.500  €22.500

13-2 Storting  2019 P3.3 Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen  €5.000  €5.000

13-2 Storting  2019 P6.1 Gebiedsloods  €30.000  €30.000

13-2 Storting  2019 P6.4 BIZ  €5.000  €5.000

13-2 Storting  2019 P6.2 Transitie recreatie & toerisme  €12.500  €12.500

13-2 Storting  2019 corr corr Correctie  €3.838  €3.838

13-2 Storting  2019 corr corr Correctie  €12.500  €12.500

13-2 Storting  2019 corr corr Correctie  €50  €50

14-2 Storting  2019 P2.1 Baggeren  €764.000  €764.000

14-2 Storting  2020 P2.1 Baggeren  €594.000  €594.000

11-5 Declaratie P2.3 Legakkerherstel Kievitsbuurten  €-575.000  €-575.000

11-5 Declaratie P6.1 Gebiedsloods  €-100.000  €-100.000

11-5 Declaratie P8.1 Communicatie OVP breed  €-100.000  €-100.000

11-5 Declaratie P3.2 Van dorpslint naar recreatieboulevard  €-30.000  €-30.000

11-5 Declaratie P8.2 Extra capaciteitskosten WM  €-120.000  €-120.000

11-5 Declaratie P8.2 Extra capaciteitskosten WM  €-5.000  €-5.000

11-5 Declaratie P2.2 Zwevend slib  €-350.000  €-350.000

11-5 Declaratie P1.3 Vaarverbinding Loosdrechtse plassen – HK  €-80.000  €-80.000

11-5 Declaratie P1.3 Vaarverbinding Loosdrechtse plassen – HK  €-20.000  €-20.000

11-5 Declaratie P2.1 Baggeren  €-645.000  €-645.000

11-5 Declaratie P4.1 Ontsnipperingsmaatr./faunapassages/ec  
verb.

 €-165.500  €-165.500

11-5 Declaratie P4.2 Inrichting nieuwe natuur  €-180.000  €-180.000
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11-5 Declaratie P4.4 Natuureilanden  €-60.000  €-60.000

11-5 Declaratie P5.1 Populatiebeheer ganzen  €-40.000  €-40.000

11-5 Declaratie P5.3 Bestrijding exoten - Cabomba en Kreeften  €-70.100  €-70.100

11-5 Declaratie P6.2 Transitie recreatie & toerisme  €-42.250  €-42.250

11-5 Declaratie P8.0 Bureaukosten  €-60.000  €-60.000

11-5 Declaratie P6.3 Integratie recr. en natuur/verduurz. sector  €-11.750  €-11.750

30-9 Declaratie P4.3 Kwaliteitimpuls NN habitat Moerasvogels  €-25.000  €-25.000

30-9 Declaratie P4.2 Realiseren NNN - inrichting nieuwe natuur  €-390.000  €-390.000

30-9 Declaratie P1.3 Vaarverbinding Loosdr.plas.-Hilvers. kanaal  €-207.000  €-207.000

30-9 Declaratie P8.2 Extra capaciteitskosten  €-42.000  €-42.000

30-9 Declaratie P6.1 Gebiedsloods  €-27.000  €-27.000

30-9 Declaratie P4.1 Realiseren ecolog. verb./ontsnipperings 
mtr.

 €-98.427  €-98.427

30-9 Declaratie P1.3 Vaarverbinding Loosdr.plas.-Hilvers. kanaal  €-28.000  €-28.000

30-9 Declaratie P1.2 Vaarverbinding 's-Gravenlandse Vaart  €-264.000  €-264.000

30-9 Declaratie P6.3 Integratie recr. en natuur/verduurz. sector  €-21.750  €-21.750

30-9 Declaratie P6.2 Transitieteam recreatie & toerisme  €-34.250  €-34.250

30-9 Declaratie P5.3 Bestrijding exoten - Cabomba en Kreeften  €-405.500  €-405.500

30-9 Declaratie corr P5.1 Populatiebeheer ganzen  €120.000  €120.000

1-10 Storting 2020 P2.1 Aanpak baggerproblematiek  €70.914  €70.914

16-10 Declaratie corr P4.5 Kwaliteitimpuls NN verlanding  €60.000  €60.000

16-10 Declaratie corr P4.1 Realiseren ecolog. verb./ontsnipperings 
mtr.

 €100.000  €100.000

16-10 Declaratie corr P1.2 Vaarverbinding 's-Gravenlandse Vaart  €150.000  €150.000

31-12 Kosten GRF P8.0 Bureaukosten  €-10.000  €-10.000

31-12 Eindsaldo 31-12-2020  €3.540.993  €-1.167.433  €1.358.000  €1.695.621  €-409.292  €250.000  €38.800  €1.699.274  €70.914  €5.110
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HAARLEM, MAART 2021

Info
Meer informatie: 

www.vechtplassen.nl

Contact: 
Secretariaat_ovp@noord-holland.nl

Haarlem, maart 2021

Postadres
Programma Oostelijke Vechtplassen

p/a Provincie Noord-Holland
Postbus 123

2000 MD Haarlem

Telefoon: 023 514 31 43

Grafische verzorging
Xerox mediaservices

Fotocredits
Peter Bakker 

Bui-tegewoon 
Tamara Overbeek 
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