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MEMO 

Regionale samenwerking omgevingsvisie, update maart 2019 

In regionaal verband wordt samengewerkt op het onderwerp omgevingsvisie. Stapsgewijs wordt 

bepaald of en hoe er een gezamenlijke vervolg komt. Er is gestart met een verkenningsfase, er wordt 

nu gewerkt aan de analysefase.  

 

Verkenningsfase (afgerond september 2018) 

In 2018 is de ‘Verkenning Gooi en Vechtstreek 2040’ opgesteld, die inzicht geeft in de autonome 

trends en ontwikkelingen die op de regio afkomen. De Verkenning gaf aanleiding voor 

vervolgonderzoek, in een analysefase. In een startnotitie1 is globaal vastgelegd over welke 

onderwerpen en tot welk detailniveau wordt onderzocht (vastgesteld door het pfho fysiek domein in 

september 2018).  
 

Analysefase 

De analysefase heeft drie stappen: 

1. Nader onderzoeken van de opgaven uit de Verkenning 2040 

2. Scherper formuleren en focus aanbrengen in opgaven 

3. Schetsen van ontwikkelperspectieven  

 

De analysefase bundelt kennis en expertise op specifieke thema’s in samenwerking met onze 
regionale partners (GNR, werkgevers, onderwijs, zorg, etc.). Er worden onderzoeken gedaan die zowel 

zinvol zijn voor lokale omgevingsvisies als een gezamenlijk vervolg. 

 

Aanpak van de analysefase 

De analysefase verdiept de opgaven uit de Verkenning, en onderscheid daarbij de thema’s:  
 

Klimaatverandering en energietransitie  Bodem, water, lucht en geluid  Natuur en biodiversiteit 

Gezondheid en veiligheid   Landschap en erfgoed  Economische transitie 

Verstedelijking     Mobiliteit 

 

De belangrijkste werkzaamheden in de analysefase zijn het verzamelen van beschikbare informatie, 

het doen van nader onderzoek waar dit nodig is en dit overzichtelijk en integraal samenbrengen en 

analyseren.  

 

Proces 

Dit proces wordt aangestuurd door de Regio, samen met een begeleidingsgroep. In de 

begeleidingsgroep zijn alle regiogemeenten vertegenwoordigd, regelmatig aangevuld met provincie, 

Waterschap en ketenpartners.  

 

In de periode tot juni 2019 wordt in ieder geval een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en 

consequenties van binnenstedelijke verdichting, de gevolgen van bodemdaling in het 

veenweidegebied, mogelijkheden voor verbetering biodiversiteit en de inrichting van OV knooppunten.  

 

Aan adviesbureau Rho is de opdracht gegeven om deze werkzaamheden uit te voeren (www.rho.nl). 

   

Er wordt ook gebruik gemaakt van trajecten die bovenregionaal lopen, zoals de MRA gebiedsateliers 

voor landschap en het OV toekomstbeeld NH/FL. In Gooi en Vechtstreek lopen ook deze werksporen:  
                                                           
1 Vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein d.d. 27 september 2018.  

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/04f-Verkenningen-Gooi-en-Vechtstreek-2040-def.pdf
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/Definitieve-startnotitie-analysefase-samenwerking-omgevingsvisie-180927.pdf
http://www.rho.nl/


Pagina 2 van 2 

Werkgroep Water en omgevingsvisie (met medeoverheden en gebiedspartijen)  

De opgaven die hier worden besproken zijn: waterkwaliteit, wateroverlast en –tekort, waterveiligheid, 

bodemdaling veen, grondwater, recreatie en water en thermische energie uit oppervlaktewater. 

Uitkomst is een rapportage die inzicht geeft in de opgaven op het gebied van water in relatie tot de 

fysieke leefomgeving.  

 

VNG omgevingsscan bodem en ondergrond (met VNG, instituut Deltares en medeoverheden) 

In VNG verband is door gemeenten afgesproken dat gemeenten de ondergrond betrekken bij de 

omgevingsvisie. De Regio maakt gebruik van het aanbod van VNG en Deltares om een rapport op te 

stellen waarin wordt getoond hoe de opgaven van Gooi en Vechtstreek invloed hebben op de 

ondergrond.  

 

Onderzoek impact Energiewinning op landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten (HIA). 

Volgens de systematiek van de Unesco richtlijn voor Heritage Impact Assessments (HIA) wordt een 

onderzoek gedaan naar de impact van energieopwekking op landschap en cultuurhistorie in de regio. 

Dit onderzoek is ook een bouwsteen voor de Regionale Energiestrategie.  

 

Bovengenoemde rapporten worden uiteindelijk meegenomen in het algemene rapport van Rho.  

 

Planning 

Het rapport van stap 1 en 2 wordt op 21 juni wordt op het Regiopodium gepresenteerd. Volgens de 

startnotitie leggen de portefeuillehouders na de zomer een voorstel voor aan de raden over het 

vervolg. Hierin wordt bepaald in welke mate de samenwerking op de omgevingsvisie een vervolg krijgt 

(het vervolgen met stap 3 en eventueel naar een gezamenlijke visiedocument of agenda). NB: mocht in 

het kader van de Regionale Samenwerkingsagenda al worden besloten over een gezamenlijk vervolg, 

dan wordt hier rekening mee gehouden in het voorstel.  

 

 


