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Werklocaties
Voor een optimaal economisch vestigingsklimaat zijn passende en voldoende werklocaties
noodzakelijk. De kwantitatieve en kwalitatieve ruimtebehoefte voor bedrijven is in beeld gebracht in
een tweetal rapporten. Het betreft Onderzoeksrapport Werklocaties Gooi en Vechtstreek en Plabeka
3.0 “Ruimte voor werken in de MRA van morgen”. Beide rapporten betreffen een actualisatie,
respectievelijk van de Visie Werklandschappen uit 2008 en het Plabeka-rapport uit 2012.
Het werklocatie-rapport kijkt vooral naar de regionale economische vraagontwikkeling, terwijl
Plabeka deze vraag vanuit het bovenregionale MRA-perspectief bekijkt. Beide rapporten
behandelen niet alleen de formele werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren), maar ook
informele werklocaties.
De regionale stuurgroep Economie en Innovatie zet in op een doorvertaling van de conclusies uit de
rapporten naar een werkplan voor werklocaties. Dit bevat acties voor behoud en verbetering van
bedrijventerreinen, versterking van de kantorenlocaties en informele werklocaties. Ook de
doorontwikkeling van het transformatiefonds (regionaal vereveningsfonds uit 2008) maakt
onderdeel van uit van het werkplan. Daarbij sluit Gooi en Vechtstreek aan bij de kansen die de
Plabeka (transitieteam, monitor) biedt. De Raden worden met een raadsinformatiebrief
geïnformeerd.

Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie: Living Labs
Op 23 maart 2017 is de agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie van en voor Gooi en
Vechtstreek vastgesteld. Deze agenda is een van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma 20172018. De focus van de agenda is gericht op het versterken van ‘innovatieve bedrijvigheid’. Het
(kunnen) faciliteren, aanjagen en verbinden van bestaande en nieuwe, innovatieve bedrijvigheid
vormt de basis om de regionale economische groei en werkgelegenheid te versterken. Living labs
maken onderdeel uit van deze agenda. In de diverse labs, georganiseerd in en buiten regio Gooi en
Vechtstreek, worden nieuwe innovatieve diensten, producten en samenwerkingsvormen verkend en
bij succes opgeschaald. De labs richten zich overwegend op ontwikkelingen binnen de media- en
creatiesector.
Een goede samenwerking met de andere betrokken stakeholders is hiervoor belangrijk en vormt een
aandachtspunt. De stuurgroep Economie & Innovatie monitort en stuurt op de voortgang van de
Living labs.
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Agenda Digitale Media en Creatieve Innovatie: Start-up officer
Het aanstellen van start-up officers als eerste aanspreekpunt draagt bij aan het versterken van
‘innovatieve bedrijvigheid’. Deze start-up officers faciliteren, jagen aan en verbinden bestaande en
nieuwe, innovatieve bedrijvigheid. Dit vormt de basis om de regionale economische groei en
werkgelegenheid te versterken. De stuurgroep besluit om per gemeente een start-up officer aan te
wijzen die het komende jaar als aanspreekpunt fungeert voor start-ups en scale-ups en zorgdraagt
voor een goede geleiding van deze bedrijven naar de juiste organisaties (zoals Growth Matters) en
vice versa. Na een jaar wordt gekeken of het wenselijk is een regionale liason officer aan te stellen
die actiever een verbindende rol gaat vervullen tussen starters, de programma’s en de overheid. Op
de website van de Regio wordt een landingspagina aangemaakt waarin deze start-up officers staan
vermeld en zal ook aanvullende informatie te vinden zijn voor start-ups.

Internationaal Onderwijs: haalbaarheidsstudie
Internationaal onderwijs speelt een belangrijke rol bij het optimaliseren van het (internationale)
vestigingsklimaat in de regio. In het Deltaplan Internationaal Onderwijs (2016) schrijft de
Metropoolregio Amsterdam dat internationaal onderwijs een cruciale succesfactor is voor vestiging
van nieuwe bedrijven en een tekort aan internationaal onderwijs een risico is voor het
vestigingsklimaat en imago van een regio. Door beperkte huisvestigingsmogelijkheden kunnen de
twee internationale scholen in Hilversum de groeikansen niet benutten.
Op 5 september 2016 heeft de Stuurgroep Economie en Innovatie ingestemd met de
haalbaarheidsstudie voor nieuwe accommodaties voor deze scholen. Dit onderzoek is nu afgerond.
Voor een lange termijn oplossing worden onderstaande scenario’s aangeboden voor verdere
uitwerking:
•
ontwikkeling van één internationale campus basisonderwijs in Hilversum;
•
ontwikkeling van één internationale campus voortgezet onderwijs in Hilversum
•
de mogelijkheden voor internationaal onderwijs in Laren.
Begroting en werkplan 2018 – Metropoolregio Amsterdam
Op 13 oktober a.s. vergadert de Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) over de
begroting en het werkplan van 2018. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek worden
vertegenwoordigd als deelregio en de voorbereiding van de reactie is belegd bij de Regio.
De MRA begroting en het werkplan 2018 zijn in de zomerperiode vanuit het MRA bureau verstuurt
aan gemeenten. Om raden de mogelijkheid te bieden te reageren is gekozen voor een verkorte
procedure, waarbij de griffies worden verzocht om de concept-reactie te koppelen aan de
ingekomen stukken van de MRA. Indien deze reeds zijn besproken, is het verzoek om de reactie
versneld via de colleges in te brengen richting de raden.
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