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V      oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkings

agenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor 

intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere 

geschiedenis, want gemeenteraden in deze regio hebben het (zich eigen) 

gemaakt. Vanaf het begin zijn de gemeenteraden betrokken en daarmee 

echt eigenaar geworden van de agenda. Betrokkenheid bij de regionale 

samenwerking en bij elkaar is de afgelopen anderhalf jaar sterk verbeterd 

via regiopodia en regio ambassadeurs. Uit elke gemeenteraad zijn twee 

gemeenteraadsleden ambassadeur voor de regionale samenwerking.  

Zij signaleren wat loopt en niet, attenderen de eigen raad en elkaar op 

(actuele) regiozaken en zijn sparringpartner voor bestuurders. De RSA is een 

levend document en een uitnodiging. Samen voor de groene, creatieve en 

monumentale regio in de noordelijke Randstad, Gooi en Vechtstreek.

Namens de ambassadeurs Gooi en Vechtstreek, Jan Kastje

Duurzame energie
De regio zet in op Energieneutraliteit door 

o.a. het terugdringen (besparen) op ver-

bruik en opwekken van duurzame energie. 

Realisatie door o.a. een regionale organi-

satie (bijv. coöperatie), een regionaal ken-

nis-innovatiecentrum en een milieutop en 

onderzoek naar kansen voor biomassa in 

de regio. 

 

Behoud landschap en  
groenblauwe kwaliteit
De aanwezigheid van natuurschoon (groen 

en blauw), cultuurhistorie en erfgoed in de 

directe leefomgeving van de inwoners ver-

sterkt het leefklimaat en is van belang 

voor kwaliteitstoerisme en recreatie. De 

balans tussen beide dient daarbij te wor-

den gewaarborgd. Onderlinge samenwer-

king tussen natuur- en cultuurorganisaties 

is nodig om het gebied duurzaam verder 

te ontwikkelen, in te richten en te beheren 

voor wat betreft natuur, landschap, water 

en cultuurhistorie. Het behoud biedt de 

basis voor en geeft kaders aan de ontwik-

kelingen van de andere fysieke opgaven.

Recreatie en toerisme 
Het benutten van de potentie van recrea-

tie en toerisme van de gehele regio, door 

onder andere inzetten op het recreatieve 

routenetwerk (fietsen, wandelen, varen), 

bieden van toeristisch-recreatieve infor-

matie en versterking van het toeristisch- 

recreatief regioproduct via regionale  

marketing/promotie.

 

VANG  
(Van Afval Naar Grondstof)
De regio zet in op het (her)gebruik van 

afvalstoffen als grondstof voor nieuwe 

producten. Doelstelling voor de huishou-

dens is 75% hergebruik in 2020. In Gooi 

en Vechtstreek richt de aanpak zich ook 

op (afval)grondstoffen die vrijkomen in 

onder andere gemeenten, bedrijven en 

instellingen (scholen). Een laagdrempelige 

aanbiedstructuur voor grondstoffen is 

daarvoor nodig. Communicatie en educa-

tie staan centraal.



Regionaal openbaar vervoer
Het in stand houden van een goed niveau 

van openbaar vervoer. De vervoersconces-

sies voor bus en trein zijn de verantwoor-

delijkheid van de betreffende vervoers-

autoriteiten. Een regionaal gebundelde 

inbreng daarbij is vereist om een voor de 

inwoners optimaal vervoersaanbod te 

behouden.

Doorsnijding door 
OV-infrastructuur 
De negatieve effecten van de stedelijke 

doorsnijding door het spoor in het Gooi 

dienen te worden teruggedrongen. Het 

ministerie en Prorail zijn verantwoordelijk 

voor het spoor en de stedelijke inpassing. 

Een gebundelde regionale strategie en 

beroep op deze regeling is vereist. Hoewel 

het rijk de overlegpartner is, is ook afstem-

ming met de provincie Noord-Holland hier-

bij belangrijk.

 

Regionale verkeersregie
Onderlinge afstemming van verkeersbe-

sluiten, die gevolgen kunnen hebben voor 

het autoverkeer in en door de regio is 

gewenst. Op basis van deze afspraken wor-

den verkeersontwikkelingen regionaal 

gemonitord en indien van belang onderling 

besproken en afgestemd.

Samenwerking voorzieningen 
van regionaal belang
In de regio zijn vele culturele voorzienin-

gen. Een aantal is ook van bovenlokaal 

belang en heeft aantrekkingskracht voor 

bezoekers uit andere delen van Nederland. 

In de regionale samenwerkingsagenda 

wordt aangegeven dat de samenwerking 

op het gebied van cultuur moeten worden 

geïntensiveerd. Dit geldt ook voor sport en 

recreatieve voorzieningen (bijvoorbeeld 

zwembaden). 

Hoger onderwijs
In de samenwerkingsagenda is de wens 

uitgesproken om te kijken om hoger 

onderwijs naar de regio te halen. Op deze 

wijze kan de regio een gevarieerder onder-

wijsaanbod aanbieden. Een manier om ook 

meer jongeren aan onze regio te binden. 

 

Lightrail Almere-Utrecht
De realisatie van een railverbinding tussen 

Almere-Huizen-Hilversum-Utrecht. Het 

betreft een ambitie op de lange termijn die 

ook afhankelijk is van de realisatie van het 

HOV-project Hilversum-Huizen.

 

A1-A27 (MIRT) Meerjaren-
programma Infrastructuur, 
Ruimte, Transport
De Rijksoverheid werkt samen met decen-

trale overheden aan ruimtelijke projecten 

en programma’s voor elke regio in 

Nederland. Het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 

richt zich op financiële investeringen in 

deze programma’s en projecten. De zoge-

naamde ‘Flessenhals’ A1/A27 geeft ver-

keers- en milieuhinder in de regio. De inzet 

is om binnen het kader van het MIRT te 

zorgen voor een verbeterde doorstroming. 

Economie en  
creatieve bedrijvigheid 
De mediasector in Gooi en Vechtstreek is 

van (inter-)nationaal belang en van belang 

voor de regionale economie (ook aanver-

wante en toeleverende bedrijvigheid) en 

werkgelegenheid. Gewerkt wordt aan  

versterkte regionale profilering, boven-

regionale samenwerking en de acquisitie 

van bedrijven.

 

Herbestemming in plaats van 
nieuwbouw
In het kader van duurzaamheid wordt aan-

dacht gevraagd om in onze regio meer in 

te zetten op meer renovatie, herbestem-

ming en transformatie in plaats van nieuw-

bouw. Een regionaal fonds voor financie-

ring hiervan kan tot de mogelijkheden 

behoren.



Gezonde en vitale regio 
Wordt vormgegeven door een aantal 

speerpunten: Uitdragen van nieuwe defini-

tie van gezondheid: Positieve Gezondheid 

van Machteld Huber. Het versterken van 

de samenwerking tussen het Fysiek en het 

Sociaal Domein op het gebied van gezond-

heid in de vorm van het betrekken van 

gezondheid bij bestuurlijke beslissingen in 

het fysiek domein (mede in het kader van 

de verduurzaming). Implementatie brede 

leefstijl aanpak waarin op lokaal/regionaal 

niveau wordt samengewerkt tussen private 

en publieke partijen.  

Gezamenlijke regie op sociale 
woningbouw
Het actualiseren van de woonvisie ‘Zorg 

voor wonen’ met als speerpunten: het  

versterken van de gemeentelijke en geza-

menlijke regie op de sociale woningbouw, 

sociale bouwmogelijkheden (kwantiteit en 

kwaliteit), afstemming wonen en zorg, 

renovatie, herbestemming, transformatie, 

een gemeentelijk/regionaal fonds en regio-

nale afstemming woningaanbod aan jonge 

gezinnen.

 

Gezamenlijke inkoop en  
beheer maatwerkvoorzieningen 
sociaal domein
Het vraaggericht inkopen en beheren van 

individuele maatwerkvoorzieningen in het 

sociaal domein. De gemeenten verstrekken 

deze individuele maatwerkvoorzieningen 

lokaal aan inwoners en werken samen aan 

de inkoop en het beheer van deze voorzie-

ningen.

Onderwijs, arbeidsmarkt en 
jeugdzorg verbinden
Voor jongeren en jongvolwassenen een 

vraaggerichte verbinding tussen onder-

wijs, arbeidsmarkt en jeugdzorg realiseren, 

zodat een passende toeleiding naar de 

juiste zorg, onderwijs en/of werkgever 

wordt gerealiseerd.

Inclusieve arbeidsmarkt
Een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen 

ongeacht hun leeftijd, fysieke situatie of 

culturele achtergrond kunnen deelnemen 

aan het sociaal en economisch verkeer. De 

gemeenten willen een inclusief arbeids-

marktbeleid en samen met VNO-NCW, 

UWV, het MKB, de vakbonden FNV en CNV, 

UWV en het ROC uiterlijk in 2025 1.462 

banen voor personen met een arbeidsbe-

perking in Gooi en Vechtstreek realiseren.

 

Gezamenlijke regie bij maat-
schappelijk en complexe zorg
Bij zorgvoorzieningen zoals beschermd 

wonen, maatschappelijke zorg, verblijf en 

specialistische jeugdhulp voeren de 

gemeenten gezamenlijk regie over het 

beleid en uitvoering, waardoor de vormge-

ving van de zorg en ondersteuning afge-

stemd is op de vraag van de inwoners van 

de gemeenten.

Dierenwelzijn 

In de samenwerkingsagenda ook aandacht 

voor dierenwelzijn. Het gaat hier veelal om 

regionale en bovenregionale voorzienin-

gen. Een samenwerking op dit terrein 

biedt mogelijkheid om te komen tot een 

gezamenlijke aanpak op dit terrein.

Overzicht data regiopodia 

Regiopodium vrijdagmiddag

16.00 – 19.00 uur

12 februari | 20 mei | 4 november

Regiopodium namiddag (thematisch)

18.00 – 19.30 uur

18 januari | 22 maart | 20 april | 23 juni

19 september | 25 oktober | 14 december

Het actuele programma van de 

Regiopodia staat op www.regiogv.nl



Identiteit: groen, creatief en monumentaal
Gooi en Vechtstreek is een ondernemende regio waarbinnen een hoge kwaliteit 

van leven en zorg centraal staan. Het gebied kenmerkt zich als een groenblauwe 

oase met een innovatief klimaat in een monumentale omgeving. 

Gooi en Vechtstreek is strategisch gelegen tussen Amsterdam, Almere, 

Amersfoort en Utrecht en kent een diversiteit aan landschap, cultuurhistorie 

en creativiteit. Daarmee is het een aantrekkelijk vestigingsgebied 

met een hoog voorzieningenniveau. 

Gooi en Vechtstreek, een unieke combinatie van wonen, werken en welzijn: 

groen, creatief, monumentaal.

 Burgemeester de Bordesstraat 80
Postbus 251 1400 AG Bussum

j.bakker@regiogv.nl

Aanmelden Regiopodia: Regiopodia@regiogv.nl




