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Geachte dames en heren,
Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Door op tal van onderwerpen samen te werken,
vergroten wij onze slagkracht: voor inwoners, met medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke
partners. Een goede samenwerking met de provincie is voor ons als organisatie en voor de toekomst van
Gooi en Vechtstreek van wezenlijk belang. Onze inzet is om met u – naar voorbeeld van de Kop van
Noord-Holland – te komen tot een strategische gebiedsagenda Gooi en Vechtstreek met als speerpunten:
werk, wonen, bereikbaarheid, landschap, duurzaamheid en als nevendoel de versterking van de regionale
bestuurskracht. Met deze agenda kunnen wij gezamenlijk antwoord geven op gedeelde opgaven.
Werken aan werk
Gooi en Vechtstreek is een prachtige plek om te wonen én te werken. Werk concentreert zich nu veelal in
de grote steden om ons heen. Bij gelijkblijvend overheidsbeleid verliest Gooi en Vechtstreek de komende
twintig jaar ongeveer 25.000 banen. Dit is niet alleen een economische opgave. De groeiende pendel
woon-werk verkeer bedreigt de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van ons gebied en zet
extra druk op de ring rond Amsterdam. Met elkaar kunnen wij wonen, werken en beroepsonderwijs dichter
bij elkaar brengen in onze regio. In ons stedelijk gebied kunnen we meer ruimte geven aan bedrijvigheid
en beroepsonderwijs.
Naast midden- en klein bedrijf en de zorgsector is de mediasector voor onze werkgelegenheid en
identiteit van groot belang. Gooi en Vechtstreek vormt nog steeds een belangrijke schakel in de
ontwikkeling van de media industrie. Van iedere euro productiewaarde in Gooi en Vechtstreek landt bijna
25% in de regio’s Amsterdam en Utrecht. In 2017 is vanuit de industrie, gesteund door diverse overheden,
het initiatief Digital Creativity First gestart. Een goede basis waarop we nu krachtig voortbouwen door
versterking van samenwerking in de ‘triple helix’ (bedrijven-overheden-kennisinstellingen), het stimuleren
van talent en innovatie, verbeteren van vestigingsklimaat en regelgeving en het sterker positioneren van
de industrie. Betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkelingen rondom Mediavalley is daarbij cruciaal.
Niet louter op het gebied van lobby, ook als het gaat om ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid.
We vragen u in te zetten op het verbeteren van de condities voor ondernemerschap. Door een
gezamenlijke strategie en gerichte investeringen kunnen we de economische potentie beter benutten.
Het betreft investeringen op de sectoren ICT, media, zorg en onderwijs, waarbij de provincie ook
regionaal-economische fondsen voedt.

Bereikbare regio
Dagelijks bewegen inwoners, bezoekers en ondernemers intensief door onze regio. Mensen en bedrijven
moeten zich eenvoudig en met een goed ervaren kwaliteit door ons gebied kunnen verplaatsen. Ondanks
gerealiseerde weguitbreiding blijft de druk op de A1, A27 en het onderliggend weggennet groot. Wij
werken aan duurzame alternatieven voor de auto, met een zo laag mogelijke belasting voor natuur en
milieu. De conclusies en afspraken uit het MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam zijn daarbij leidend. Dit
vraagt om een hoogwaardig vervoersnetwerk met aantrekkelijke OV-knooppunten die werken als
magneten. Wij onderstrepen het belang om ruimte te geven aan de fiets, knooppuntontwikkeling en
realisatie van een concurrerend en duurzaam netwerk van openbaar streekvervoer en
doelgroepenvervoer. De OV-concessie die vanaf 2021 van kracht wordt, richten we daarom samen in. De
regiogemeenten investeren door bundeling van ons doelgroepenvervoer en samen met u willen we het
fietsnetwerk en knooppunten versterken in lijn met de provinciale agenda mobiliteit.
Wij herhalen onze oproep aan de provincie om het budget voor de OV concessie met 10% te verhogen.
We vragen de provincie daarnaast om in te zetten op doorwerking van het MIRT onderzoek Oostkant
Amsterdam met als prioriteit optimalisatie van de Gooilijn en een hoogwaardige openbaar vervoer op de
corridor Almere-Utrecht.
Energietransitie
Onze gemeenten werken met partners (o.a. provincie, energiecoöperaties, netbeheerders,
woningcorporaties, waterschap) op de schaal van Gooi en Vechtstreek aan de energietransitie. We
werken regionaal aan een versnelling van de regionale besparingsaanpak. Het theoretisch
energiebesparingspotentieel van de gebouwde omgeving in Gooi en Vechtstreek is aanzienlijk. Het type
en bouwjaar van de woningen maakt besparen en verduurzamen niet eenvoudig. Ook de zoektocht naar
grootschalige opweklocaties en het vervangen van bestaande aardgasnetwerken is complex in Gooi en
Vechtstreek vanwege de stedelijke dichtheid en de waarde van het landschap. De gemeenten verkennen
en onderzoeken de komende periode met bovengenoemde partners wat geschikte en gedragen plekken
voor hernieuwbare energie.
Wij hebben behoefte aan maatwerk, passend bij onze ambities en samenwerking met partners. Wij
vragen de provincie om aanvullende steun bij verduurzaming van de gebouwde omgeving. Te denken
valt aan financieringsproducten om inwoners, ondernemers en gemeenten te stimuleren om
maatregelen te treffen. We willen in pilots aan het werk om warmtebronnen te verduurzamen en/of
grootschalige opweklocaties te realiseren. Gooi en Vechtstreek participeert in de Regionale Energie
Strategie (RES) Noord-Holland Zuid, en ziet de rol van de provincie als faciliterend.
Investeren in landschap, recreatie en cultuur
De waarde van het landschap, recreatie en cultuur voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is groot. Maar
ons landschap en de natuur staan ook onder druk. Opgaven als bodemdaling, afnemende biodiversiteit,
overlast van waterplanten, toenemende verstedelijkingsdruk, en klimaatadaptatie vragen de komende
jaren om een gezamenlijke strategie. Wij onderzoeken duurzame financiering van het beheer en
investeringen in landschap, cultuur en natuur en verwachten hierbij commitment van de provincie. Wij
willen meer samenhang tot stand brengen tussen het IJmeer, Markermeer en de Randmeren. Voor de
Oostelijke Vechtplassen heeft de provincie een belangrijke rol ingenomen in het verbeteren van de
beleving van landschap, historie en water.
Gooi en Vechtstreek en de provincie hebben een lange traditie van samenwerking op natuur en
landschap. Het aangekondigde voornemen van de provincie om uit te treden uit het Goois
Natuurreservaat versterkt de noodzaak om de samenwerking toekomstbestendig te verankeren.
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Afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in landschap en recreatie, onder andere vanuit het programma Gooi
en Vechtstreek (voorheen Groene Uitweg). Dit programma loopt af in 2023 en wij willen tijdig werken aan
een vervolg.
Wij willen een duurzaam, inhoudelijk en financieel commitment van de provincie bij het behoud en de
ontwikkeling van natuur, landschap, cultuurhistorisch erfgoed en recreatieve mogelijkheden in Gooi en
Vechtstreek. Een vervolg op het programma Gooi en Vechtstreek maakt hier onderdeel van uit.
Asbestvrije daken
Per 1 januari 2025 moeten alle daken vrij zijn van asbest. Het Rijk heeft de vigerende subsidieregeling per
15 december 2018 beëindigd. Dit is een kostbare operatie en in belang van het milieu en de
volksgezondheid.
Wij vragen om een provinciale subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken.
Een (bestuurs)krachtige regio
Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode stellen de gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek de
regionale samenwerkingsagenda (RSA) op. De RSA biedt focus en geeft gemeenten grip op wat er
regionaal speelt. Bij de totstandkoming van de nieuwe RSA is ook nadrukkelijk aandacht voor legitimatie
en bestuurskracht. Dit is nodig om de benodigde slagkracht te behalen die de afgelopen jaren soms
ontbrak. In de ontwerp RSA staat een regionale omgevingsvisie (ROVI) opgenomen als speerpunt. Met
een lange termijn visie op de fysieke leefomgeving willen de gemeenten keuzes maken op bovenregionale
en bovengemeentelijke onderwerpen.
De opgaven waar Gooi en Vechtstreek voor staan zijn veelal regionaal, provinciaal en soms nationaal van
aard. Het zijn opgaven waar naast overheden ook inwoners, ondernemers, bedrijven, en maatschappelijke
partners bij betrokken zijn. De Regio en de provincie hebben gedeelde opgaven en gedeelde ambities.
Met u willen we de komende periode komen tot de eerdergenoemde gebiedsagenda. Daarbij is het
instrument van taaktoedeling interessant om aan beide zijdes administratieve lasten te verminderen en
regionale slagkracht te vergroten.
Wij willen de hoofdlijnen van deze agenda graag met u bespreken en nodigen het College van
Gedeputeerde Staten uit voor een bezoek aan onze regio op 12 september 2019. Ik wens u veel succes
met de totstandbrenging van het coalitieakkoord.
Op naar een goede samenwerking!
Hoogachtend,

Pieter Broertjes
Voorzitter Regio Gooi en Vechtstreek
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