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Regionale samenwerkingsagenda
Op 13 april 2017 heeft het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek de gemeenteraden
gevraagd om een zienswijze op haar voorstel voor de structurele gemeentelijke financiering van de
Regionale samenwerkingsagenda. In het portefeuillehoudersoverleg financiën d.d. 18 april 2017 is
verzocht de mogelijkheid te onderzoeken om eenmalige baten van de verbrandingsbelasting Attero
(€ 1,4 miljoen) in te zetten om de structurele gemeentelijke bijdrage voor de Regionale
samenwerkingsagenda langzamer te laten groeien. Het dagelijks bestuur heeft op 8 mei 2017
vastgesteld dat de Regio deze eenmalige baten niet in kan zetten voor de Regionale
samenwerkingsagenda. De Regio verwerkt de eenmalige baten in haar rekeningresultaat 2016 en
geeft dit resultaat vrij aan de gemeenten. De gemeenteraden kunnen zelf overwegen om dit
resultaat in te zetten voor de dekking van de gemeentelijke financiering van de Regionale
samenwerkingsagenda.
MIRT
Het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam bevindt zich in de fase oplossingsrichtingen. Op 29 juni
2017 staat een bestuurlijk overleg gepland tussen de partners van dit MIRT onderzoek: Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, Regio’s Amersfoort en
Gooi en Vechtstreek. Op 29 juni bespreken de betrokken overheden welke oplossingsrichtingen
verder uitgewerkt moeten worden in aanloop naar het BO MIRT van 1 november. Er wordt in deze
fase géén beslissing genomen over financiën of concrete tracés. Om voor die tijd te komen tot
eenduidige regionale inbreng en raden hierbij te betrekken wordt het volgende proces gevolgd:
30 januari 2017
28 maart 2017
11 mei 2017
April – juni 2017
7 juni 2017
9 juni 2017
21 juni 2017
29 juni 2017
1 november
2017

Regiopodium: resultaten van de analysefase
Regiopodium: interactieve sessie over oplossingen
Bespreking tussenstand regionale inbreng voor bestuurlijk overleg MIRT Oostkant
Amsterdam
Bespreking in raden/commissies
Bespreking inbreng in stuurgroep Ruimte & Mobiliteit
Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (afstemming met Provincie Noord-Holland)
Bespreking inbreng in stuurgroep Ruimte & Mobiliteit (definitief)
Bestuurlijk Overleg MIRT Oostkant Amsterdam
Bestuurlijk Overleg MIRT Noordwest Nederland (alle MIRT projecten in Noordwest
Nederland)

De regiopodia van 30 januari en 28 maart, de gesprekken in de raden en de Regionale
Samenwerkingsagenda dienen als basis voor de inzet vanuit Gooi en Vechtstreek in het MIRT
onderzoek Oostkant Amsterdam. Vanaf het begin van het onderzoek is het standpunt van Gooi en
Vechtstreek dat alleen een integrale aanpak passend is in dit onderzoek. De geconstateerde
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opgaven gaan verder dan bereikbaarheid en vragen dan ook om samenhangende oplossingen. Op
basis van dit portefeuillehoudersoverleg en de stuurgroep Ruimte & Mobiliteit van 7 juni en 21 juni
a.s. worden de raden geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en de inzet vanuit Gooi en
Vechtstreek. Om de integraliteit te waarborgen worden voor de stuurgroep van 21 juni ook de
overige portefeuillehouders Fysiek Domein uitgenodigd.
Energiestrategie Gooi en Vechtstreek
Op dit moment werken de regiogemeenten samen met andere stakeholders aan een regionale
energiestrategie. Op donderdag 11 mei stond in dat kader de energietransitie centraal tijdens een
bijeenkomst met bestuurders en ambtenaren duurzaamheid, wonen en ruimte uit de regio. Een
vertegenwoordiger van provincie Noord-Holland gaf tijdens de bijeenkomst een doorkijk op de
ruimtelijke impact van de energietransitie. Belangrijke conclusie was, dat de energietransitie een
integrale opgave is, die verder gaat dan duurzaamheid en om alle zeilen bijzetten vraagt. Ook is kort
vooruitgeblikt op twee ambtelijke workshops ‘Warmte in Transitie’, die de provincie samen met de
regio in organiseert in juni voor ambtenaren duurzaamheid, wonen en ruimte. Netwerkbeheerder
Liander (gas en elektriciteit) gaf het belang aan van goede afstemming op regioniveau en sprak
daarbij de voorkeur uit om geen aardgas meer te gebruiken bij nieuwbouw. De energiebestuurders
Gerrit Pas en Nicolien van Vroonhoven benadrukten dat de energietransitie niet in één
bestuursperiode plaats vindt. Het is daarom van groot belang de ingezette lijn door te zetten, ook in
de volgende bestuursperiode. De samenstelling van de nieuwe colleges is ongewis, maar niet dat de
energietransitie in de nieuwe collegeprogramma’s straks een belangrijke pijler is. We staan pas aan
het begin van de transitie. Ook werd een wens uitgesproken: “Zou het niet geweldig zijn als de regio
zich straks uitspreekt/uitroept tot aardgasvrije regio”. Komende periode wordt de energiestrategie
verder ontwikkeld en zal dit najaar de strategie door alle in de regio betrokken partijen worden
ondertekend tijdens een conferentie.
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