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Voorstel 

1. Instemmen met de reactie namens de gemeenten in Gooi en Vechtstreek op de Ontwerp 
Omgevingsvisie NH2050. 

 
Kernboodschap 
De zeven gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek reageren op het ontwerp van de omgevingsvisie 
van de provincie Noord-Holland. Kern van de reactie is dat we de kwaliteiten van de regio op lange 
termijn willen behouden. We onderschrijven daarbij belangrijke keuzes die de provincie maakt die 
daarbij passen en verzoeken om deze aan te scherpen waar nodig.  
 
Aanleiding 
Ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet bereidt de provincie Noord-Holland een 
omgevingsvisie voor. Dit is een integrale, strategische visie voor de fysieke leefomgeving in de 
provincie. Provinciale Staten stellen de visie eind 2018 vast. In dit proces heeft Gooi en Vechtstreek 
zich al actief ingespannen om onze speerpunten naar voren te brengen. Zo nam de Regio deel aan de 
provinciale ambtelijke projectgroep en hebben gemeenten bij diverse gelegenheden hun inbreng 
verwoord. Als onderdeel van de procedure wordt het ontwerp van de visie nu zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegd om te reageren. Dit is de laatste formele mogelijkheid om een reactie te geven. 
 
Doel 
Middels de regionale reactie wordt gezamenlijk gereageerd op de Ontwerp Omgevingsvisie NH2050. 
 
Argumenten 
1. Het is van belang om de regionale speerpunten en belangen goed naar voren te brengen in het proces 

van de provinciale omgevingsvisie.  

Deze omgevingsvisie wordt kaderstellend voor het handelen van de provincie en daarmee zeer 
relevant voor Gooi en Vechtstreek. Het vormt onder meer de basis voor de bindende 
omgevingsverordening (thans: Provinciale ruimtelijke verordening) en programma’s van de provincie.  
 
Het is daarom wenselijk dat deze omgevingsvisie zoveel mogelijk aansluit bij de doelstellingen van 
Gooi en Vechtstreek. De inspraakreactie is een mogelijkheid om dit te bevorderen. Het komt daarnaast 
krachtig over als de regio een gezamenlijke reactie formuleert. De inhoud van de reactie is gebaseerd 
op bestuurlijke uitspraken in onze regio, zoals over de uitkomst van het MIRT onderzoek Oostkant 
Amsterdam, de regionale samenwerkingsagenda en de Regionale Woonvisie. 
 
Kanttekeningen 
De Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 focust vanwege de lange termijn op hoofdlijnen. De reactie van 
de regio is hier ook op afgestemd.  
 
Uitvoering 
Na bespreking in het portefeuillehoudersoverleg op 19 juli 2018 wordt de brief digitaal ingediend via 
het reactie systeem van provincie Noord-Holland.   
 
Bijlage(n) 
1. Concept reactie Gooi en Vechtstreek op Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 
2. Ontwerp Omgevingsvisie NH2050 


