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Stuurgroep Economie & Innovatie (24 oktober 2016) 

 

Concept-uitvoeringsprogramma 2017-2018 

Economie & Innovatie is een van de deelprogramma’s van het concept-uitvoeringsprogramma 2017-

2018. In het programma zal een inleiding worden opgenomen waarin is uitgewerkt hoe de regionale 

identiteit en speerpunten uit de samenwerkingsagenda leiden tot de focus en prioritering van 

projecten. Er ligt een grote economische opgave, uit recent onderzoek blijkt dat de werkgelegenheid 

de komende jaren afneemt. Dit vraagt om een strategie op basis van de kwaliteiten van het gebied. De 

ligging van Gooi en Vechtstreek, scharnierpunt tussen Amsterdam-Amersfoort-Almere-Utrecht is van 

unieke waarde. Aanscherping van de inleiding is gewenst. De regionale speerpunten media, 

duurzaamheid, zorg en toerisme moeten zichtbaar worden gekoppeld aan de identiteit. Daarnaast 

dient de verbinding tussen economie en andere beleidsvelden in het programma terug te komen, 

zoals de link met onderwijs en bereikbaarheid. 

 

Brusselreis 

Van 10-12 oktober 2016 vond de MRA Brusselreis plaats. Met een groep van 20 bestuurders uit de 

Metropoolregio Amsterdam is een bezoek gebracht aan de ‘Brussel Open Days’. Naast het bezoeken 
van workshops om kennis op te doen, vonden er verschillende netwerkmomenten plaats en heeft de 

Metropoolregio zich gepresenteerd als innovatieve topregio van Europa. Gooi en Vechtstreek heeft 

zich kunnen profileren op de thema’s circulaire economie (in het bijzonder verduurzaming van 

monumenten) en digitale connectiviteit, waarbij extra aandacht is gevraagd voor digitale content en de 

creatiesector.  

 

Digitale connectiviteit 

De stuurgroep heeft ingestemd met het Plan van Aanpak Innovatieagenda. Centrale doelstelling is de 

innovatiekracht van de digitale media en creatiesector (verder) te versterken. Gooi & Vechtstreek 

positioneert en profileert zich (boven)regionaal en internationaal als kristallisatiepunt van de Media 

Valley, met Hilversum als Mediastad. De regionale vervlechting van de sector zorgt voor een opwaartse 

spiraal ten gunste van werkgelegenheid en het woonklimaat.  
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Actualiteiten 

- Regionale media: Op 25 oktober wordt er een intentieovereenkomst ondertekend door 6fm, 

RTi, GooiTV, Enter Media, Omroep Weesp en RTV NH om per 1 april 2017 met een ‘Shared 

Service Centre’ verder te gaan. 
- Gooise Bedrijvenfederatie: Op 26 oktober wordt de Gooise Bedrijvenfederatie opgericht, 

tijdens de Gooise Bedrijvendag. 

- Economische visie: Op 31 oktober is een brede regionale ambtelijke sessie over de regionale 

koppeling het Plan van Aanpak Innovatieagenda en de Economische Visie van Gooise Meren.  

 

 

 

Stuurgroep Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme (26 oktober 2016) 

 

Uitvoeringsprogramma Cultuur & Erfgoed, Recreatie & Toerisme 

De regiogemeenten werken samen op basis van dit, nog nader uit te werken, programma. Het project 

‘Waterkaart’ is gewijzigd in ‘Watermagazine’, een communicatiemiddel dat informatie bevat over 
waterrecreatie inclusief kaartbeelden. Op 23 november a.s. vindt tijdens het portefeuillehoudersoverleg 

Fysiek Domein een eerste inhoudelijke bespreking plaats van het volledige programma. Voor het 

project ‘Onderzoek uitbesteden beheer en onderhoud van recreatieve routenetwerk’ wordt aan het 

Hoofdenoverleg Openbare Ruimte gevraagd om een vakinhoudelijk medewerker uit één van de 

regiogemeenten te leveren die onderzoek doet naar de wijze waarop de coördinatie, het beheer en 

het onderhoud van de recreatieve routenetwerken in Gooi en Vechtstreek vanaf 1 januari 2017 moet 

worden vormgegeven. 

 

Concept strategie en agenda Recreatie & Toerisme Gooi & Vecht 

Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma 2017-2018 wordt een strategie Recreatie & Toerisme 

opgesteld. Waterrecreatie vormt een belangrijk element. Voor profilering van Gooi en Vechtstreek zijn 

naast Amsterdam, ook Utrecht en Amersfoort van belang. Ontwikkelingen als Geopark Gooi & Vecht, 

Unesco-aanvraag Zonnestraal en Nationaal Park Heuvelrug vragen om een gezamenlijke strategie.  

Op verzoek van provincie Noord-Holland wordt een visie op verblijfsrecreatie opgesteld, waarbij het 

inventariseren van de overnachtingsmogelijkheden het startpunt is.  

 

Opdracht Toerisme Gooi & Vecht 

Toerisme Gooi & Vecht (samenvoeging van Regionaal Bureau voor Toerisme en innovatieplatform 

iTRovator) krijgt een opdracht vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek voor de periode 2017-2019. 

Hieraan worden regionale randvoorwaarden en prestatie-indicatoren verbonden. Er vinden 

verschillende organisatieontwikkelingen plaats ten behoeve van de nieuwe opdracht aan de stichting. 

De financiering van Toerisme Gooi & Vecht loopt vanaf 2017 via de Regio Gooi en Vechtstreek en een 

raadsinformatiebrief hierover wordt in november toegezonden aan de regiogemeenten. 

 

Mondriaanfonds en Cultuureducatie Met Kwaliteit 

De subsidieaanvragen bij respectievelijk het Mondriaan Fonds (samenwerking tussen erfgoed- 

instellingen) en het Fonds voor Cultuurparticipatie (Cultuureducatie Met Kwaliteit), zijn ingediend. 

Begin 2017 wordt bekendgemaakt of de subsidies worden verleend. Indien de aanvraag bij het 

Mondriaanfonds niet wordt gehonoreerd, gaan de organisaties desalniettemin door met de 

samenwerking ten behoeve van eenduidige profilering en kwaliteitsverbetering van cultuur in Gooi en 

Vechtstreek. 

 

Stand van zaken Floriade 2022 

Gooi en Vechtstreek zet in op drie thema’s: Gooise Tuinen, het verhaal van de regio: kunst- en 

cultuurhistorie en beweging en voeding (gezondheid). De thema’s hangen nauw samen met het 
uitvoeringsprogramma 2017-2018, zodat deze elkaar kunnen versterken. 
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Stuurgroep Milieu & Duurzaamheid (28 oktober 2016) 

 

Concept afvalstoffenverordening  

De afvalstoffenverordening is op een aantal punten geactualiseerd. Dit in relatie tot het VANG project 

(Van Afval Naar Grondstof) van de GAD: de inzameling van afval en grondstoffen. Het concept is 

akkoord bevonden en gaat met een positief advies naar het dagelijks bestuur. Extra aandacht is 

gevraagd voor communicatie naar gemeenteraden. Er komt een oplegger met een toelichting over het 

proces en veel gestelde vragen. Vaststelling van de afvalstoffenverordening is voorzien in het voorjaar 

2017 door het algemeen bestuur. 

 

Uitvoeringsprogramma Milieu & Duurzaamheid 2017-2018  

De stuurgroep gaat akkoord met de inhoud van het concept-uitvoeringsprogramma 2017-2018. Twee 

bestuurlijke werkgroepen gaan aan de slag met de verdere uitwerking van het programma. De ene 

werkgroep richt zich op grondstoffen/circulaire economie (ICT, textiel, groen). De andere werkgroep 

gaat aan de gang met de energietransitie (regionale nulmeting, conferentie). Per werkgroep is een 

bestuurlijk trekker benoemd. Gerben Struik (Gooise Meren) voor circulaire economie en 

grondstoffentransitie, Gerrit Pas (Huizen) voor energietransitie. Voorzitter Nicolien van Vroonhoven 

zorgt voor verbinding en samenhang. Een aantal leden van de stuurgroep neemt actief deel aan de 

werkgroepen. 

 

Energieconferentie  

Er wordt een energieconferentie georganiseerd door werkgroep energietransitie. Een ambtelijk 

voorbereidingstraject is inmiddels gestart. Conferentie is gepland voor eind maart 2017. 

 

Bijeenkomst groenstromen  

Op 3 november 2016 vindt een bijeenkomst groenstromen plaats. Hierbij zijn ook het Goois 

Natuurreservaat en Natuurmonumenten aanwezig. Het doel is ontmoeten en verbinden. De in de regio 

aanwezige groene stromen en kennis, bieden kansen voor de circulaire economie. Dit sluit aan op het 

project ‘Groenatlas Gooi en Vechtstreek’.  
 


