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RESUMÉ 

 
Overleg portefeuillehouders fysiek domein 27 september 2018 
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Fysiek Domein 
 
Samenwerken op de omgevingsvisie 

Niet bij iedere gemeente is er (in dezelfde mate) behoefte aan een regionaal aspect bij de 
omgevingsvisie. Dit gesprek moet lokaal worden gevoerd en hierbij is sprake van verschil in tempo. 
Een regionale omgevingsvisie wordt niet uitgesloten, maar op dit moment niet haalbaar geacht. De 
regionale samenwerkingsagenda biedt houvast en legitimatie om met de analysefase aan de slag te 
gaan. Als de analysefase verder is gevorderd wordt aan raden gevraagd hoe om te gaan met het 
vraagstuk rondom een regionale omgevingsvisie. De keuze wordt dan wel of geen regionale 
omgevingsvisie (zomer 2019). Ondertussen wordt er inhoudelijk verdieping aangebracht. Hierbij 
geen sprake van richtinggevende keuzes. Wanneer  er na de zomer van 2019 niet langer wordt 
samengewerkt op  de omgevingsvisie is de analysefase van meerwaarde. De uitkomsten van de 
analysefase kunnen worden gebruikt voor de lokale omgevingsvisie.  
 
 
De analysefase heeft als doel:  

1. Nader onderzoeken van de opgaven uit de Verkenning  2040 
2. Scherper formuleren en focus aanbrengen in opgaven  
3. Schetsen van ontwikkelperspectieven (aan welke knoppen kan worden gedraaid en wat 

gebeurt er als er geen beleidsinterventies worden gepleegd). 
 
Afspraak:  

 De analysefase wordt gestart.  
 Voor de zomer 2019 wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin raden met elkaar in 

gesprek gaan over het vervolg van de analysefase (tussen stap 2 en 3). 
 Er wordt een informatiebrief voorbereid waarmee de raden worden geïnformeerd. De 

Verkenning  2040 wordt hieraan toegevoegd.  
 

 

mailto:m.denuijl@regiogv.nl
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/04f-Verkenningen-Gooi-en-Vechtstreek-2040-def.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/04b-Memo-samenwerking-omgevingsvisie_augustus-2018.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/04f-Verkenningen-Gooi-en-Vechtstreek-2040-def.pdf
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Regionale samenwerkingsagenda 

De portefeuillehouders willen een regionale samenwerkingsagenda met meer focus. Om dit te 
stimuleren wordt de RSA gestructureerd volgens de programma-indeling waarin momenteel wordt 
gewerkt. De Regio biedt aan te ondersteunen bij de lokale behandeling van het voorstel. Naar 
aanleiding van het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein en het directieoverleg is de deadline 
van de eerste fase (richting geven) verlegd naar februari 2019 en er is er een processtap toegevoegd. 
Er wordt een regiocongres georganiseerd (februari 2019) waarop gemeenteraden kunnen uitwisselen 
over de inhoud van zienswijzen.  
 

 
Afspraak: Het portefeuillehoudersoverleg stelt het voorstel vast, inclusief aangepast proces. Het 
voorstel wordt verzonden aan de raden.   

 
Regiodeal 

In het regeerakkoord is de ambitie verwoord om een budget vrij te maken voor regiodeals. Het gaat 
om €950 miljoen voor de jaren 2018 – 2022. Deze Regio Deals zijn bedoeld als katalysator. Hierdoor 
kunnen regionale partijen een structurele en bestendige aanpak opzetten om aan de slag te gaan 
met regionale opgaven.  
De Regio Deal Media Valley is gericht op de meervoudige transitieopgave in de mediasector. Een 
sector die van groot belang is voor Gooi en Vechtstreek en waarbinnen onze regio een belangrijke 
schakel vormt in het landelijk cluster van digitale content creatie.  

 
Onderzoek Mediapark 

‘Urban Vision Media Park 2030’ is de visie van UN Studio (stedenbouwkundig bureau) op het 
Mediapark in Hilversum. Deze visie is gebaseerd op tientallen interviews in de sector, omwonenden, 
huurders mediapark en de gemeente. De visie en onderliggende onderzoeken zijn gefinancierd door 
Mediapark Enterprise, de gemeente Hilversum, het Ministerie van EZ, provincie Noord-Holland en de 
Economic Board Utrecht. UN is uitdrukkelijk gevraagd vrijuit te denken en de input van de 
gesprekspartners mee te nemen in een eventuele ambitieuze transformatie van het Mediapark. 
Gezien de vragen en zorgen van verschillende politieke partijen, ook in andere regiogemeenten, is in 
Hilversum een wethoudersbrief verstuurd waarin wordt benadrukt dat een weg over de hei geen 
scenario is waar het college momenteel op studeert.  

 
 
Ruimte & Mobiliteit 

 
Businesscase snelfietspaden 

Er is geen overeenstemming over de tracés die door de ambtelijke projectgroep zijn voorbereid. 
Onderstaande punten worden verwerkt in de definitieve versie van de businesscase: 

 Er wordt onderscheid aangebracht in snelfietspaden en doorfietspaden 
 De criteria voor deze categorisering worden verhelderd 
 Routes uit omliggende gebieden worden in beeld gebracht 
 Tracé Wijdemeren wordt toegevoegd als het aan de uitgangspunten voldoet 
 Tracé door kern van Laren wordt niet gedefinieerd als snelfietsroute  
 Voor de door- en snelfietspaden wordt een raming gemaakt van de investeringskosten om 

te komen tot een snelfietspadennetwerk. Dit gebeurt in overleg met de wegbeheerders, 
zodat inzichtelijk wordt wanneer er mogelijk al plannen zijn voor 
werkzaamheden/onderhoud.  

 

https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/samenwerking/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/09/0.-Oplegger-regionale-samenwerkingsagenda-2019-2022.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/05a-Regioboekje-Mediavalley.pdf
http://www.digitalcreativityfirst.nl/media-park-2030
http://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Hilversum&ListId=d96f6fed-88fe-4b40-b2d2-5a72cc82101c&ReportId=61309f5a-c664-4b8d-8e57-6e5168484ab5&EntryId=0fe347b9-9d79-427c-ae46-e3db53376eaa&searchtext=
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Cultuur & Recreatie 
 
Cultuurregio 

In Gooi en Vechtstreek werken gemeenten met instellingen aan de culturele infrastructuur (de 
verbinding van culturele instellingen en voorzieningen) en het versterken van het culturele profiel. 
Dit gebeurt in samenwerking met partners binnen de MRA. In Gooi en Vechtstreek zijn vijf 
kwaliteitsplekken (gebieden/thema’s) benoemd die kenmerkend zijn voor de regio. Tijdens de 
inspiratiesessies die momenteel worden georganiseerd met instellingen en ondernemers, wordt 
invulling gegeven aan de kwaliteitsplekken. Zo wordt er, vanuit de waarden van Gooi en Vechtstreek, 
focus aangebracht in de profilering van de regio. Er wordt bekeken hoe de onderlinge samenwerking 
kan worden verbeterd en hoe de culturele infrastructuur het beste kan worden versterkt. De 
portefeuillehouders benadrukken het belang om te werken aan een sterk profiel van Gooi en 
Vechtstreek, zowel (inter-)nationaal als binnen de MRA.  
 
Afspraak: De portefeuillehouders stemmen in met het advies om onderdeel uit te maken van het 
MRA cultuurprofiel.  

 
MRA strategie verblijfsaccommodaties  

Actie 1.9 uit de MRA Actie Agenda is: het verbreden van de regionale hotelstrategie naar een MRA 
strategie verblijfsaccommodaties. Het MRA onderzoek verblijfsaccommodaties gaat in op de 
vitaliteit en marktruimte. Het MRA-adviesteam, bestaande uit experts op het gebied van vastgoed en 
verblijfsaccommodaties, kan meedenken over te realiseren verblijfsaccommodaties. Dit gebeurt 
momenteel in Wijdemeren.  

 
 
 
Milieu & Duurzaamheid 
 
Mededelingen  

Bestuurlijk trekkers op de verschillende opgaven binnen  Milieu & Duurzaamheid: 
De voorzitter (Bert Rebel) wordt op de diverse opgaven bijgestaan door de volgende voortrekkers: 

 Energietransitie: Jan Kastje (tevens vertegenwoordiger namens M&D in 
portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid MRA) 

 Financieringsconstructies voor ‘verduurzamen woningen’: Ton Stam 
 Circulaire Economie: Joost Boermans 
 Communicatie Duurzaamheid: Barbara Boudewijnse 

 
Samenwerking met Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek 
Ambtelijk wordt verkend hoe de samenwerking met het waterschap kan worden versterkt. Er spelen 
verschillende opgaven in de fysieke leefomgeving waar de gemeenten en het waterschap samen 
aan werken. Aandachtspunt is het bestaande Bestuurlijk Overleg Water (BOWA). Overlap moet 
worden voorkomen.  
 
Actuele onderwerpen 

 Gemeente Amersfoort is een campagne gestart over houtrook.  
 De regering wil asbestdaken per 2024 verbieden  

 
Aanvraag subsidie 

Bij de provincie Noord-Holland is subsidie aangevraagd voor regionale 
energiebesparingsprogramma’s. Binnen dit programma staat het stimuleren van woningeigenaren 
om verduurzamingsmaatregelen in hun huis door te voeren centraal. Onderdeel van de aanvraag 
betreft het doorontwikkelen van een speciaal informatie loket voor inwoners.  
 
Afspraak: Huidige aanpak/loket Energiebesparen Gooi en Vecht te evalueren en mee te nemen in de 
doorontwikkeling van een nieuw informatieloket.   

 
 

https://www.amersfoort.nl/bericht/welk-rooksignaal-geef-jij-af.htm
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Tussentijdse resultaten energiebesparen Gooi en Vecht 

Van 2013 tot en met 2017 is het regionale project Energie Besparen Gooi en Vecht uitgevoerd met 
subsidie van de provincie Noord-Holland. Het doel was om 2.500 tot 4.000 woningen te 
verduurzamen met minimaal 1 maatregel. Resultaat van het regionale project Energie Besparen 
Gooi en Vecht is dat 7.133 woningeigenaren in de regio maatregelen hebben getroffen om hun huis 
met minimaal 1 maatregel energiezuiniger te maken. Samen hebben ze ruim 27 miljoen euro 
geïnvesteerd. De CO2 besparing is 40,6 kton CO2.  

 
Regionale energiestrategie 

Er wordt kennisgenomen van de ontwikkelingen op het gebied van de ‘Regionale energie 
strategieën’ (RES).  Er wordt gestreefd naar een landelijke dekking van 25 á 30 regio’s. In Gooi en 
Vechtstreek werken energiecoöperaties, netbeheerders, woningcorporaties en gemeenten sinds 
november 2017 nauw samen. Onder het motto ‘Samen op Pad’ zijn intenties en afspraken gemaakt 
om te komen tot een energie neutrale regio. 
 
Momenteel wordt gewerkt aan een integrale datakaart waarbij de infrastructuur, wat zit waar in de 
grond, waar zijn werken gepland, zichtbaar zijn. Ook worden duurzame energiebronnen voor de 
regio in beeld gebracht. De huidige samenwerking tussen partners in de regio, vormen een goed 
vertrekpunt om de RES vanuit de schaal van Gooi en Vechtstreek door te ontwikkelen. Capaciteit bij 
gemeenten en Regio vormt daarbij een uitdaging. Er moet veel gebeuren in korte tijd. Het 
directeurenoverleg wordt gevraagd om tot een voorstel te komen waarbij gemeenten capaciteit 
beschikbaar stellen om aan de regionale energiestrategie te werken.  
 
Afspraak:  

 De bestaande samenwerking in Gooi en Vechtstreek wordt als vertrekpunt genomen voor 
de ontwikkeling van een RES op de schaal van Gooi en Vechtstreek. De regionale 
energiestrategie die met partners is opgesteld ‘Samen op Pad’ vormt daarbij de basis.  

 Provincie Noord-Holland en betrokken samenwerkende overheden worden hierover 
geïnformeerd.  

 Met het directeurenoverleg fysiek domein wordt besproken hoe er regionaal voldoende 
capaciteit beschikbaar is. 

 Het onderwerp energiestrategie wordt bij de raadsambassadeurs aangedragen als thema 
voor aankomend regiopodium. 

 Er wordt een informatiebrief opgesteld om de raden eenduidig te informeren over de 
ontwikkelingen op het gebied van de energie transitie. 

 
Ontwikkelingen grondstoffen en afvalstoffen 

 Op donderdag 6 oktober wordt een open dag georganiseerd bij het GAD overlaadstation 
Crailoo.  

 De GAD is gestart met luierinzameling bij kinderdagverblijven. Op enkele plekken kunnen 
inwoners die geen gebruik maken van het kinderdagverblijf ook luiers aanbieden. Op dit 
moment gebeurt dit nog vanuit service-oogpunt en om de logistiek te optimaliseren in 
aanloop naar een duurzame oplossing. Er wordt in MRA verband gewerkt aan een 
businesscase om luiers te recyclen.    

 Er is een brief verstuurd aan de raden over de omgang met privacy van inwoners in relatie 
tot barcodes en chips.   

 Op Prinsjesdag is bekend geworden dat de afvalstoffenbelasting per ton in 2019 aanzienlijk 
gaat stijgen (van €13,21 naar € 31,39 per ton restafval wat wordt verbrand). Bij de 
Jaarstukken 2018 worden de consequenties van deze rijksmaatregel uitgewerkt en 
meegenomen in een begrotingswijziging. Mogelijk kan het resultaat 2018 incidenteel 
ingezet worden ter dekking van de toename in kosten voor 2019. Tegelijkertijd worden ook 
de structurele effecten voor de hoogte van de afvalstoffenheffing in kaart gebracht. 

 
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek 

De gemeenschappelijke regeling van de OFGV wordt aangepast. Meer informatie hierover volgt.  

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/18b-Memo-resultaten-EGBV-2013-2017.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/18b-Memo-resultaten-EGBV-2013-2017.pdf
https://www.regiogv.nl/nieuws/inwoners-gooi-en-vecht-investeren-in-energiebesparen/
https://www.regiogv.nl/nieuws/inwoners-gooi-en-vecht-investeren-in-energiebesparen/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/16b-Memo-RES.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/16b-Memo-RES.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/flyer-energietransitie-samen-op-pad-def.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/flyer-energietransitie-samen-op-pad-def.pdf
https://www.gad.nl/opendag/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/08/09-a-Informatiebrief-GAD-en-privacy-nr.18.0007468.pdf
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Schiphol 

Portefeuillehouder Marieke Munneke-Smeets (Gooise Meren) vertegenwoordigt de regio in de 
Omgevingsraad Schiphol (ORS) en in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). De gemeenten in Gooi en 
Vechtstreek behoren niet tot de kerngemeenten. Weesp en Muiden vallen wel onder het 
‘buitengebied’. Dit is de regio rondom Schiphol 
 
Afspraak: Er wordt een voorstel voorbereid hoe regionale betrokkenheid, voorbereiding en 
terugkoppeling kan worden georganiseerd.  

 
 
Bouwen & Wonen 
 
Huisvestingsverordening 

De huidige huisvestingsverordening is geldig tot 1 juli 2019. Deze verordening regelt de verdeling 
van sociale huurwoningen. Deze regeling is vorig jaar geëvalueerd. De bouwstenen van de nieuwe 
huisvestingsverordening worden aan de colleges voorgelegd met een verzoek om een zienswijze. 
Ook woningcorporaties en huurdersorganisaties worden om een zienswijze gevraagd. In de periode 
daarna wordt een verordening opgesteld, die uiterlijk voorjaar 2019 ter besluitvorming wordt 
voorgelegd aan de gemeenteraden. 
 
Afspraak:  
Bij de totstandkoming van een nieuwe huisvestingsverordening wordt ruimte ingebouwd om de 
raden 2 keer te betrekken (in commissie en raad). Begin 2019 worden de zienswijzen besproken in 
het portefeuillehoudersoverleg.  

 
Plancapaciteit woningbouwlocaties 

Elk jaar leveren gemeenten hun informatie over voorgenomen woningbouwplannen aan de monitor 
plancapaciteit woningbouw van de Provincie Noord-Holland.  
 
Afspraak: de lijst wordt geactualiseerd.  

 
 
 
 
 


