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Geachte CDA fractie,
Op 24 januari ji. zond u ons vragen aangaande het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen. In het navolgende beantwoorden wij uw vragen.
U begint uw brief met de volgende inleiding:
Op dit moment geeft de gemeente samen met andere partijen invulling aan de uitvoer van
gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Wij hebben unaniem ingestemd met het
gebiedsakkoord en het CDA ziet dit als een akkoord. Bij de uitvoering worden op dit moment
diverse projecten opgepakt door provincie en gemeente.
Vraag 1:
Is voor het college het gebiedsakkoord nog steeds één akkoord waarbinnen alle
projecten uitgevoerd moeten worden?
Antwoord 1:
Ja, wij zien het gebiedsakkoord als één akkoord en daarbinnen worden de projecten uit het
uitvoeringsprogramma uitgevoerd.
Vraag 2:
Wat is de planning richting de raad?
Antwoord 2:
De planning verschilt per project en soms zelfs per deelproject. Voor diverse projecten is de
gemeente Wijdemeren bevoegd gezag. Wanneer de raad besluitvormend orgaan is en de
projecten zodanig zijn uitgewerkt dat een besluitvormingsproces kan worden doorlopen,
worden voorstellen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Per project zal dit moment
verschillen.
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Naar verwachting wordt eind februari een voortgangsrapportage door de Stuurgroep
Oostelijke Vechtplassen vastgesteld, waarin alle projecten aan de orde komen. Na
vaststelling in de Stuurgroep, wordt deze ter informatie aan de raad gezonden.
Vraag 3:
Komen de diverse projecten los van elkaar naar de raad voor instemming en wat
betekent het dan voor het totale akkoord als er projecten niet op instemming kunnen
rekenen?
Antwoord 3:
Ja, de projecten komen los van elkaar naar de raad ter besluitvorming. Wanneer de raad niet
instemt met een voorstel, dan zal de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen zich beraden op
het betreffende project.
Hierbij is het relevant te beseffen dat het gebiedsakkoord tot stand is gekomen via een open
proces waarbij belangen van alle deelnemers aan het akkoord zijn besproken en waarbij
iedere deelnemer aan het akkoord per saldo resultaat heeft; een proces volgens Mutual
Gains Approach.
Wanneer een project geen doorgang vindt, heeft dat gevolgen voor het beoogde resultaat
voor een of meer partners in het akkoord. Om tegemoet te komen aan de belangen van alle
partners en ieder zijn deel daarbij te laten verkrijgen, zal daarom in die situatie een nieuwe
onderhandeling moeten worden gevoerd tussen de partners over de wijze waarop dit kan
worden gerealiseerd en de uitvoering van projecten.
Diverse uitkomsten zijn daarbij mogelijk, bijvoorbeeld:
het project wordt aangepast en komt in gewijzigde vorm mogelijk opnieuw ter
besluitvorming naar de raad;
het project vervalt en de stuurgroep stelt voor de middelen aan te wenden voor een
nieuw project dat een vergelijkbaar doel dient als het project dat is vervallen (bv
gericht op hetzelfde deelaspect van het gebiedsakkoord: natuur, waterkwaliteit en/of
recreatie);
het project vervalt en de middelen komen ten goede aan een ander project uit het
akkoord dat qua scope wordt aangepast;
Uitgangspunt is dat middelen van projecten die geen doorgang vinden, binnen het
gebiedsakkoord beschikbaar blijven.
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Tot slot wijs ik u er graag nog op dat er regelmatig informatie-inloopbijeenkomsten worden
georganiseerd over de voortgang en de projecten van het gebiedsakkoord. Ook is er een
nieuwsbrief waarop u zich kunt abonneren. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de
inloop-informatiebijeenkomsten of de nieuwsbrief ontvangen, dan kan kunt u zich aanmelden
bij het Secretariaat Oostelijke Vechtplassen: secretariaat ovp~noord-holland.nl.
Ik neem aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met rij delF.
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