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Afspraken 

Nummer Onderwerp Afspraken 

20180927-1 Samenwerken op de 
omgevingsvisie 

De analysefase wordt gestart.  
 

20180927-2 Samenwerken op de 
omgevingsvisie 

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). 

20180927-3 Samenwerken op de 
omgevingsvisie 

Er wordt een informatiebrief voorbereid waarmee de raden worden geïnformeerd. De Verkenning  2040 wordt 
hieraan toegevoegd.  

20180927-4 Regionale 
samenwerkingsagenda 

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

20180927-5 Businesscase 
snelfietspaden 

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. 

20180927-6 Cultuurregio De portefeuillehouders stemmen in met het advies om onderdeel uit te maken van het MRA cultuurprofiel. 

20180927-7 Aanvraag subsidie 
energiebesparen 

Huidige aanpak/loket Energiebesparen Gooi en Vecht te evalueren en mee te nemen in de doorontwikkeling 
van een nieuw informatieloket.   

20180927-8 Regionale energiestrategie 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.  

20180927-9 Regionale energiestrategie Provincie Noord-Holland en betrokken samenwerkende overheden worden hierover geïnformeerd.  

20180927-10 Regionale energiestrategie Met het directeurenoverleg fysiek domein wordt besproken hoe er regionaal voldoende capaciteit 
beschikbaar is. 

20180927-11 Regionale energiestrategie Het onderwerp energiestrategie wordt bij de raadsambassadeurs aangedragen als thema voor aankomend 
regiopodium. 

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
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/flyer-energietransitie-samen-op-pad-def.pdf
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20180927-12 Regionale energiestrategie Er wordt een informatiebrief opgesteld om de raden eenduidig te informeren over de ontwikkelingen op het 
gebied van de energie transitie. 

20180927-13 Schiphol Er wordt een voorstel voorbereid hoe regionale betrokkenheid, voorbereiding en terugkoppeling kan worden 
georganiseerd. 

20180927-14 Huisvestingsverordening 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. 

20180927-15 Plancapaciteit 
woningbouwlocaties 

De lijst met woningbouwplannen ten behoeve van de plancapapaciteit woningbouw wordt geactualiseerd.  

 
Acties 

Nummer Onderwerp Actie Wie Deadline/status 

20180927-1 Samenwerken op de 
omgevingsvisie 

Opstellen informatiebrief Christiaan van Zanten Open 

20180927-2 Samenwerken op de 
omgevingsvisie 

Organiseren bijeenkomst 
omgevingsvisie 

Marijn den Uijl Open 

20180927-3 Regionale energiestrategie Informeren provincie Noord-
Holland en betrokken 
samenwerkende overheden over 
RES schaal 

Marc Maassen  Open 

20180927-4 Regionale energiestrategie Bespreken capaciteit met  
directeurenoverleg fysiek 

Marijn den Uijl Open 

20180927-5 Regionale energiestrategie Aandragen onderwerp voor 
regiopodium 

Marijn den Uijl Open 

20180927-6 Regionale energiestrategie Opstellen informatiebrief Marc Maassen Open 

20180927-7 Schiphol Voorstel borgen regionale 
betrokkenheid 

Marijn den Uijl Open 

     

Afgerond     

20180719-1 Provinciale omgevingsvisie Aanpassen concept reactie Christiaan van Zanten Afgerond 

20180719-2 Floriade Opstellen informatiebrief Mariëtte Zivkovic-Laurenta Afgerond 

 


