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RESUMÉ 

Overleg Stuurgroep Milieu en Duurzaamheid> 7 februari 2018 
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Schiphol 
Gooise Meren is namens de regio aangehaakt bij  verschillende ‘Schiphol’ overleggen. Er wordt de 
komende periode door het Rijk met alle betrokkenen een Luchtvaartnota opgesteld over de 
ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland/ Schiphol met een doorkijk tot 2040. Op dit moment is 
de planning nog niet bekend. Het onderwerp is vast agendapunt van de stuurgroep Milieu & 
Duurzaamheid. Zodra er ontwikkelingen zijn wordt dit geagendeerd en zo nodig vertaald naar 
gezamenlijke acties.  

 
Ja-Ja sticker 
In navolging van de invoering van de ‘Ja-Ja sticker’ in de gemeente Amsterdam wenst de stuurgroep 
te onderzoeken of het wenselijk is om dit in regio Gooi en Vechtstreek in te voeren. In Amsterdam 
geldt: alleen indien de ‘Ja-Ja sticker’ aanwezig is, mag er reclamedrukwerk in de brievenbus worden 
geworpen. Geen sticker betekent automatisch: geen drukwerk. Ter voorbereiding zal er door de 
Regio een memo worden opgesteld voor de colleges met de noodzakelijke achtergrondinfo 
(waaronder wet- en regelgeving) en te bewandelen procedure. De memo zal worden aangekondigd 
in de stuurgroep Economie & Innovatie en de Bedrijvenfederatie Gooi & Vechtstreek. Een integrale 
afweging is van belang. 

 
Statiegeld alliantie 
In de stuurgroep is afgestemd over het steunen van de statiegeld alliantie, een collectief van 
organisaties die voor het statiegeldsysteem zijn op kleine flesjes en blikjes om daarmee zwerfafval 
en milieuvervuiling tegen te gaan.  Dit jaar wordt het Raamakkoord Verpakkingen geëvalueerd. In 
maart staat ‘statiegeld’ op de agenda in Tweede Kamer. De keuze voor deelname aan de statiegeld 
alliantie ligt bij de afzonderlijke gemeenten. Indien alle gemeenten zich bij de alliantie willen 
aansluiten, gaat een gezamenlijke reactie uit.  

 
Strategie circulaire regio 
De stuurgroep heeft ingestemd met de ’Strategie circulaire regio Gooi en Vechtstreek’. Een integrale 
ambtelijke werkgroep ‘circulaire economie’ gaat in de periode tot aan de zomer inventariseren 
welke initiatieven er zijn en welke aanpak er nodig is. Hierbij worden ook de initiatieven van 
inwoners en lokale bedrijven meegenomen. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. 
Focus binnen het plan van aanpak ligt op de uitvoering van een aantal concrete projecten, die de 
circulaire economie in onze regio zichtbaar maken en versterken. Het betrekken van de raden is 
onderdeel van de aanpak. 
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In de loop van 2018 wordt gestart met de voorbereiding van regionaal ‘circulair’ beleid  voor de 
komende jaren, waarbij de verschillende ‘grondstoffen’ vraagstukken integraal worden 
meegenomen. De evaluatie van het Raamakkoord verpakkingen (later dit jaar), de uitwerking van 
het Nationale Grondstoffen Akkoord en de vastgestelde ‘Strategie circulaire regio G&V’ vormen 
daarbij het vertrekpunt. Gooi en Vechtstreek zoekt voor de circulaire regio de verbinding met onder 
andere MRA (Metropoolregio Amsterdam), Rijk /I&M en Provincie Noord-Holland. Ook hiervoor 
geldt dat de gemeenteraden worden betrokken.  

 
VANG/ GAD 
De eerste fase van het VANG (Van Afval Naar Grondstof) programma is afgerond. 
De stuurgroep wil graag een raadsinformatiebrief waarin kort wordt aangeven wat er is gedaan, wat 
er is geleerd en wat dit betekent voor de verdere uitrol. Een presentatie/ gesprek met de raad wordt 
per gemeente afgestemd en georganiseerd. In het najaar komt er een regionale bijeenkomst voor 
alle raadsleden waar wordt ingegaan op het vervolg )periode na 2020) en samenhang met landelijke 
ontwikkelingen.  

 
Regionale energietransitie  
De ambtelijke werkgroep energietransitie heeft in beeld gebracht wat het  tekort aan middelen en 
capaciteit is voor het in gang zetten van de regionale energietransitie in de komende jaren. Een 
definitief advies wordt integraal (met andere regionale vraagstukken) voorbereid vanuit de Regio in 
afstemming met het directeuren overleg Fysiek Domein. 
Voor het in gang gezette traject ‘Samen op Pad’, met de partners in de regio, zijn middelen 
beschikbaar vanuit het uitvoeringsprogramma 2017-2018. Een aantal bouwstenen binnen de 
regionale aanpak is inmiddels opgepakt, zoals de vorming van een transitieteam en de 
voorbereiding van een regionale basiskaart voor afstemming planningen van ondergrondse infra/ 
bovengrondse werken en inzicht ten aanzien van beschikbare duurzame warmtebronnen. Op 8 
maart a.s. vindt een bestuurlijke vervolgsessie plaats, met alle partners van de regionale strategie 
‘Samen op Pad’. Het gaat dan o.a. over de organisatie van de samenwerking, de uitwerking van de 
sporen en bouwstenen van de strategie en er wordt een gezamenlijk agenda vastgesteld. 

 
Brief aan minister gebouw gebonden financiering 
De gemeenten in Gooi en Vechtstreek willen graag experimenteren en staan open voor om 
landelijke proeven in onze regio uit te voeren. In de stuurgroep is afgesproken om de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief te sturen waarin Gooi en Vechtstreek vraagt om 
meer duidelijkheid over financieringsmogelijkheden om de energietransitie te versnellen. 
Financiering vormt één van de bezwaren voor huishoudens om hun huis te verduurzamen en 
aardgasvrij te maken. Gebouw-gebonden financiering biedt mogelijkheden. De raden worden door 
een raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.  

 
 


