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RESUMÉ 

Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein 20 december 2018 
 

Algemeen 

Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaricum: Liesbeth Boersen  
Gooise Meren: Alexander Luijten, Nico Schimmel 
Laren: Ton Stam 
Hilversum: Jan Kastje, Floris Voorink, Wimar Jaeger  
Huizen: Roland Boom, Bert Rebel, Marlous Verbeek 
Weesp: Astrid Heijstee, Leon de Lange, John Vos 
Wijdemeren: Joost Boermans, Jan Klink 
 
Regio: Hans Uneken  
Provincie Noord-Holland: Jelle Blaauwbroek 
Eemnes: Erwin van Dalen 

Contactpersoon Hans Uneken 
E-mail h.uneken@regiogv.nl 
Vertrouwelijk Nee 
Kenmerk 18.0011439 

 
Fysiek Domein 
 
Informatiebrief 

Voorstel 
De informatiebrief wordt regionaal voorbereid en aangeleverd op een regionaal format 
‘informatiebrief’. Deze wordt geaccordeerd door de voorzitter of (indien van toepassing) coördinerend 
regionaal bestuurder en verstuurd aan de portefeuillehouders. De brief wordt lokaal in routing 
gebracht, gepaard met een oplegger waarin informatie kan worden toegevoegd die passend is bij de 
lokale informatiebehoefte. In de procedure voorafgaand aan de verzending van de brief wordt door de 
portefeuillehouders bepaald in hoeverre de tekst lokaal kan worden aangevuld en aangepast. Dit 
verschilt per thema. 
 
Conclusie 
Voorstel wordt teruggenomen voor een volgend portefeuillehoudersoverleg. Streven is om te komen 
tot een vaste datum van lokale openbaarmaking met de mogelijkheid de brief te allen tijde lokaal 
aan te vullen en/of aan te passen. Daarnaast zal er op termijn, in het kader van het versterken van 
de regionale bestuurskracht, met gemeente(rade)n gesproken moeten worden om op bepaalde 
bestuurlijke onderwerpen de regionale portefeuillehouder in positie te brengen. Hier dient een 
discussie over het overdragen van onderwerpen aan de Regio aan vooraf te gaan.  

 
Ruimte en mobiliteit 
 
Mededelingen 

Annette Wolthers neemt namens de regiogemeenten deel aan het bestuurlijk overleg OV-
toekomstbeeld 2040 Noord-Holland – Flevoland.   

 
Snelfietspaden  

Voorstel 
1. Vaststellen aangepaste versie van het rapport `Doorfietsen in Gooi en Vechtstreek’. 
2. Vaststellen van definitieve tracés van het regionaal fietsnetwerk 
3. Regionale uitwerking van de businesscase, door: 

a. in een intentieovereenkomst bestuurlijk vast te leggen dat elke gemeente zich zal inspannen 
de vastgestelde routes in het fietsnetwerk op haar grondgebied te optimaliseren; 

b. leidende uitgangspunten vast te leggen waarmee de uitwerking van de businesscase (keuzes 
over routes en ambitieniveau) richting wordt gegeven. 

4. Lokale uitvoering van de maatregelen om het fietsnetwerk te optimaliseren. 
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Conclusie 
Voorstel wordt vastgesteld met de volgende aanpassingen: 
1. Laren en Blaricum achten het onmogelijk om fysieke maatregelen te treffen aan de fietspaden 

in de kernen om deze op te waarderen tot hoofd- of doorfietsroute. 
2. De doorfietsroute Laren – Huizen (via Vredelaan) wordt geschrapt, omdat de verwachting is dat 

vanwege de omrijdtijden geen gebruik wordt  gemaakt van deze route. 
3. Er wordt met Huizen, Laren, Blaricum en Hilversum nader onderzocht welke mogelijke 

alternatieven er zijn om fietsvriendelijke infrastructuur tussen Huizen > Blaricum > Laren en 
Hilversum te faciliteren.  

4. Pagina 15 wordt in lijn gebracht met de huidige ontwikkelingen op vlak van de OV-concessie. In 
de uitwerkingsfase is het ontsluiten van OV-knooppunten en OV-lijnen met de doorfietspaden 
een belangrijk uitgangspunt. 

5. In de uitwerking van de business case wordt gekeken naar de aansluiting van fietsroutes op de 
plannen van regio Utrecht en regio Amersfoort.  

6. De Regio stelt in de volgende fase projectmedewerkers aan voor de uitwerking van de business 
case en de totstandkoming van de bestuurlijke intentieovereenkomst. 

 
Openbaar busvervoer 

Voorstel  
1. Instemmen met de concept reactie concessie openbaar bus vervoer Gooi en Vechtstreek.  
2. Kennisnemen van rapport mobiliteitsnetwerk  
 
Conclusie  
Reactie wordt vastgesteld met de volgende aanpassingen: 
1.  “De fiets is niet in alle gevallen een redelijk alternatief. De bereikbaarheid van buitengebieden 

en kleine kernen vragen hierbij bijzondere aandacht.” 
2. “We vragen ruimte in de concessie om te onderzoeken of een goede OV-verbinding met de 

Uithof (Utrecht) gerealiseerd kan worden.”   
 
Alle raadssessies zijn gepland in laatste twee weken van januari. Dus we liggen qua planning op 
schema. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg op 14 februari 2019 bouwt de Regio voldoende 
ruimte in de agenda voor de terugkoppeling van de raadssessies. De definitieve reactie op het 
programma van eisen wordt op een later moment vastgesteld, omdat de provincie het programma 
van eisen eind maart naar verwachting openbaar maakt.   

 
Woningbouwlocaties 

Voorstel 
Instemmen met bijgevoegde lijst met woningbouwlocaties zoals bedoeld in artikel 2 van de ‘Regionale 
Afspraken stedelijke ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek’.  
 
Conclusie 
Lijst is conform vastgesteld. 

 
Rondvraag 

Verzoek tot meer fietsparkeerplaatsen bij het Regiokantoor wordt overgebracht aan het 
management van de Regio Gooi en Vechtstreek.  

 
 
Milieu & Duurzaamheid 
 
Mededelingen 

24 januari: VANG HAA dag in Den Haag.  
28 januari: Kick off circulair ondernemen regio Gooi en Vechtstreek - 8.00u inloop Fortwerk IV 
30 januari: Bestuurlijke sessie RES in Amsterdam: serious game.  
 
Advies aan alle portefeuillehouders om lokaal informatiebijeenkomsten te organiseren met 
gemeenteraden t.a.v.de  energietransitie.  
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Voortgangsrapportage VANG 
Voorstel 
Vaststellen van de voortgangsrapportage VANG met de door de GAD gepresenteerde aanvullingen als 
gevolg van de landelijke verhoging van de verbrandingsbelasting restafval.  
 
Conclusie 
De voortgangsrapportage wordt vastgesteld met de voorgestelde aanvullingen (grafieken waarmee 
de impact van de verhoging van de verbrandingsbelasting inzichtelijk wordt) en de toevoeging dat 
de realisatie van de doelstelling van 75% scheiding nader wordt geduid. Afspraak om de 
voortgangsrapportage begin januari 2019 aan de gemeenten te verzenden wordt bevestigd.  
 
Daarnaast komen de portefeuillehouders in januari 2019 bijeen om de impact van de verhoging van 
de verbrandingsbelasting en de mogelijke consequenties voor het beleid nader met elkaar te 
bespreken.  

 
Energietransitie 

Voorstel 
Marc Maassen en Hans Uneken geven een presentatie over de voortgang op de regionale 
samenwerking energietransitie. Het regionale uitvoeringsprogramma energietransitie bestaat uit twee 
sporen: 1) energie besparen en 2)  hernieuwbare energie (grootschalige opwekking). Doel in spoor 1  
is om eind 2019 regionaal te komen tot een uitvoeringsorganisatie (energieloket/bedrijf), waar 
inwoners en bedrijven terecht kunnen voor advies voor maatregelen in huis, financiering op maat en 
realisatie met gegarandeerde kwaliteit van bewezen effectieve energiebesparingsmaatregelen 
(isoleren, zon en warmte). Het ontzorgen van alle inwoners en bedrijven staat centraal in de regionale 
besparingsaanpak. Doel van spoor 2 is om regionaal de kennis- en expertise te organiseren om 
gezamenlijk tot afwegingen te komen op welke wijze en op welke plekken grootschalige opwekking in 
Gooi en Vechtstreek mogelijk is. Het ontwerp uitvoeringsprogramma energietransitie wordt op 14 
februari 2019 voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg en op 28 februari besproken met het 
Bestuurlijk Overleg Energie Gooi en Vechtstreek (BOEG).  
 
Conclusie 
De voorgestelde aanpak wordt door alle portefeuillehouders gedragen. De verwachting is dat voor 
het programma plus minus € 400.000,- extra nodig is in 2019.   

 
MRA 

Voorstel 
Kennisnemen van het verslag MRA portefeuillehoudersoverleg duurzaamheid. 
Kennisnemen van het advies MRA Over Morgen Isolatieopgave 
 
Conclusie  
Geen aanvullingen en een zeer goed en duidelijk advies over de Isolatieopgave. 

 
Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek 

Tijdens de vergadering van het afgelopen algemeen bestuur zijn vragen gesteld over het niet 
gebruiken van tools kwaliteitscriteria. Deze zijn naar de mening van de gemeente Huizen niet 
afdoende beantwoord door de omgevingsdienst. De gemeente Huizen stuurt aan alle 
portefeuillehouders Gooi en Vechtstreek een mail met het verzoek om regionaal één reactie te 
geven ten aanzien van de tools kwaliteitscriteria. Marc Maassen stuurt dit verzoek rond.   

 
Rondvraag 

23 januari provinciale bijeenkomst bodemberaad t.a.v. lood op speelplekken. Jelle Blaauwbroek, 
regiomanager Provincie Noord-Holland, stuurt de uitnodiging rond.  
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Economie en innovatie 
 
Mededelingen 

Hilversum 
Regiodeal is in de eerste tranche niet toegekend. Er volgt een tweede tranche. Hilversum stelt voor 
om vanuit de Regio een brief te sturen aan de betrokken ministeries dat we onverminderd inzetten 
op de Regiodeal. Deze brief wordt besproken in een volgend portefeuillehoudersoverleg. 
 
Hilversum 
Er worden in de EBU en de MRA kwartiermakers aangesteld om regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen op te zetten (gericht op gezondheid, duurzaamheid en intelligentie). 
Wimar Jaeger komt medio maart 2019 met een uitgewerkt voorstel richting het 
portefeuillehoudersoverleg. Het portefeuillehoudersoverleg geeft aan dat in het voorstel voldoende 
helder de meerwaarde voor Gooi en Vechtstreek moet worden aangetoond. 

 
Werkplan Werklandschappen 

Voorstel 
1. Vaststellen van het Werkplan Werklandschappen 
2. Voortgang van de acties jaarlijks te evalueren, en waar nodig bij te sturen 
3. Beschikbaar stellen van €100.000 voor de uitrol van het werkplan in 2019 en 2020 
 
Conclusie 
Voorstel wordt vastgesteld met de volgende aanpassingen: 
1. Gelet op de veelheid van acties advies om in de uitvoering te prioriteren (laaghangend fruit 

eerst) en slim (ondernemersloket + subsidies) te bundelen. 
2. Voorbehoud van Blaricum en Wijdemeren of de benodigde ambtelijke capaciteit geleverd kan 

worden aan de regionale werkgroep. Hilversum doet aanbod om indien nodig haar capaciteit 
hiervoor beschikbaar te stellen.  

3. Een regionale informatiebrief op te stellen voor de gemeenten, zodat portefeuillehouders hun 
raad kunnen informeren.  

 
Field labs en growth matters 

Voorstel 
1. Werkzaamheden Growth Matters in 2019 te continueren en instemmen met de voorgestelde 

verandering van rol. 
2. Broedplaatsenstrategie onderdeel maken van het Werkplan Werklandschappen en de daarvoor 

gereserveerde middelen beschikbaar houden 
3. Werkzaamheden in de fieldlabs in 2019 te continueren 
4. Het huidige voorstel voor de regionale workshops niet te honoreren, maar Beeld en Geluid als 

nieuwe trekker van de Dutch Media Week (DMW) vragen om een projectvoorstel voor 2019 en de 
gelden voor 2018 en 2019 in afwachting van het projectvoorstel te reserveren 

5. Ter kennisname: afbouw CLICKNL-gelden volgens plan gerealiseerd 
 
Conclusie 
De portefeuillehouders constateren dat de gepresenteerde resultaten voor hen onvoldoende 
concreet zijn om een goed oordeel te kunnen vellen over de ingezette activiteiten. Afgesproken 
wordt om in het eerste kwartaal een werkbezoek te brengen met het verzoek om dan concreter de 
resultaten te presenteren. De voorstellen worden voorlopig vastgesteld.   

 
Plabeka 

Advies om Crailo-gemeenten af te vaardigen naar het Plabeka overleg. Verzoek om aan de 
secretaris te laten weten wie deelneemt aan het overleg. 

 


