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Regionale omgevingsvisie (ROVI) 2040 

Een regionale omgevingsvisie (ROVI) Gooi en Vechtstreek 2040 

 

Om de richting te geven aan de grote opgaven in het fysieke domein, is behoefte aan gedeeld en gedragen 

beeld van de gewenste ontwikkeling van Gooi en Vechtstreek. Hiermee vergroten de gemeenten de 

effectiviteit van samenwerking en versterken we de kracht van gemeenten richting inwoners, bedrijven, 

medeoverheden en andere partners. De ROVI bevat concrete strategische keuzes op bovenregionale en 

bovengemeentelijke onderwerpen, zoals  woningbouw, economie (werklocaties, recreatie), locaties voor 

hernieuwbare energie, mobiliteit (weg, spoor, openbaar vervoer, fiets), landschap, water, klimaatverandering, 

gezondheid en veiligheid. De ROVI biedt de basis voor de gemeentelijke omgevingsvisies. 

 

 
 

Onderwerpen van regionale verkenning 

 



 
 

Legitimatie 

Regiocongres 2020 

Voorstel is om de omgevingsvisie 2040 te laten voorbereiden door het Regiocongres 2020. De 

volksvertegenwoordigers kunnen op regionale schaal met moties/amendementen richting geven aan 

de inhoud van de visie die wordt vastgesteld op de wijze die raden passend vinden (zie hoofdstuk 

legitimatie voor nadere uitwerking van de instrumenten).   

 

Adviescommissie ROVI 

Voorstel is om voor de procesmatige begeleiding van de totstandkoming van de ROVI een 

adviescommissie in te stellen. De adviescommissie adviseert het bestuur van Regio Gooi en 

Vechtstreek en bestaat uit een vertegenwoordiging van raadsleden van de gemeenten. Voor het 

instellen van de adviescommissie als adviserend en voorbereidend orgaan past Regio Gooi en 

Vechtstreek haar gemeenschappelijke regeling in het najaar van 2019 aan. 

 

Doorwerking 

Met de ROVI ontstaat er voor de gemeenten een kapstok om de regionale bestuurskracht op het fysiek 

domein te versterken. De ROVI krijgt geen vrijblijvend karakter. Het is van belang dat de gemeenten de 

strategische keuzes realiseren/handhaven die in de ROVI worden vastgelegd. Naast de binding door 

de kracht van de inhoud, is het voorstel  om de ROVI  door te laten werken in de gemeentelijke 

omgevingsvisie. Andere wijze van doorwerking is hanteren van de ROVI als  toetsingskader voor de 

regionale afspraken, zoals in het kader van de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV), in 2021 de 

Omgevingsverordening Noord-Holland.  Ook gezamenlijke programma’s, zoals in de Omgevingswet 

worden voorzien, kunnen hun basis vinden in de ROVI.   

 

Slagkracht  

De regionale programmaorganisatie bereidt de regionale omgevingsvisie voor. Hiervoor zijn de 

noodzakelijke capaciteit en bijbehorende financiële middelen al vrijgemaakt binnen het RSA-budget. 

De implementatie van de Omgevingsvisie is ook een grote klus voor gemeenten. De toegevoegde 

waarde van samenwerking of regionaal opschalen kan per onderwerp verschillen en is nu nog niet 

geheel te voorzien.  Een rol van de Regio wordt daarom per onderwerp geagendeerd. 
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