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Voorstel 

1. Kennisnemen van het proces analysefase samenwerking omgevingsvisie t/m juli 2019 
2. Instemmen met de opzet van de hei-ochtend op 14 juni a.s. 

 
Kernboodschap 
Op 4 juli 2019 wordt in het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein (pfho) stap 1 en 2 van de 
analysefase samenwerking omgevingsvisie (hierna: analysefase) afgerond. In dit voorstel wordt het 
proces richting dit overleg beschreven. 
 
Aanleiding 
De analysefase, stap 1 en 2, wordt afgerond met een rapport, waarin focus is aangebracht in de 
regionale opgaven, en een raadsvoorstel voor het vervolg. Zowel het rapport als het concept-
raadsvoorstel worden ter vaststelling aangeboden aan het pfho op 4 juli a.s. Op 21 juni a.s. worden de 
uitkomsten van de analysefase gepresenteerd op het Regiopodium. 
 
Het pfho heeft daarnaast in februari 2019 gevraagd om een aparte bestuurlijke bijeenkomst ‘op de hei’ 
om daar met elkaar dieper in te gaan op het maken van regionale afspraken en de doorwerking van 
een regionale omgevingsvisie.  
 
In dit voorstel wordt toegelicht welke bestuurlijke stappen worden gezet richting 4 juli 2019.  
 
Doel 
Het doel van het voorstel is de hoofdlijnen van het proces ter afronding van stap 1 en 2 van de 
analysefase vast te leggen.  
 
Argumenten 

1. Kennisnemen van het proces analysefase samenwerking omgevingsvisie t/m juli 2019 
De volgende stappen worden gezet tot en met het pfho van 4 juli 2019: 
 
16 mei 2019, pfho 
In het pfho worden in presentatievorm de belangrijkste bevindingen en de voorlopige conclusies 
gepresenteerd. Daarnaast wordt de opzet van de heiochtend van 14 juni 2019 voorgelegd.  
 
Juni 2019 
Het rapport voor de analysefase wordt in definitief concept afgerond. Het rapport wordt daarvoor 
richting gemeenten verspreid voor opmerkingen, aanpassingen, e.d.. 
 
14 juni 2019, bijeenkomst bestuurders omgevingsvisie 
Zie onder.  
 
21 juni 2019, Regiopodium 
Tijdens het Regiopodium worden de uitkomsten van stap 1 en 2 van de analysefase gepresenteerd. 
Ook wordt een eerste gesprek gevoerd over de ontwikkelrichtingen en wellicht het proces richting 
ROVI. Dit wordt nader afgestemd met de Regioambassadeurs.  
  



Pagina 2 van 2 

4 juli 2019, pfho 
In dit pfho wordt het rapport van de analysefase vastgesteld als de basis voor het vervolg van de 
analysefase. Het rapport heeft daarmee geen status als beleid of visie. Het bevat geen politieke 
keuzes maar een zo objectief mogelijke analyse van feiten en onderzoeken.  
Daarnaast wordt het concept raadsvoorstel besproken voor het vervolg. Na de zomer worden raden 
gevraagd in te stemmen met de reikwijdte van de ROVI, het proces en de samenhang met het lokale 
proces/gemeentelijke omgevingsvisie.  
 

2. Instemmen met de opzet van de hei-ochtend op 14 juni a.s. 
Deze bijeenkomst heeft deze doelen: 
 Eerste gezamenlijke verkenning van de benoemde regionale opgaven 
 Politieke gesprek over (haalbaarheid) bindende afspraken doorwerking omgevingsvisie o.b.v. 

concrete casuïstiek  
 
In de bijlage wordt de opzet van de bijeenkomst toegelicht. 
 
Kanttekeningen 
De RSA 2019-2022 is nog niet vastgesteld. Er wordt derhalve nog steeds gewerkt vanuit de eerdere 
afspraken en de startnotitie analysefase. Het is daarom nog niet met zekerheid te stellen dat op 4 juli 
ook een volledig proces voor een regionale omgevingsvisie kan worden voorgelegd.  
 
In het concept van de regionale samenwerkingsagenda (RSA) is een regionale omgevingsvisie (ROVI) 
opgenomen. Uitgaande hiervan, bepaalt het rapport daarmee ook in belangrijke mate de opgaven in 
die in de regionale omgevingsvisie terugkomen (en daarmee ook wat niet), oftewel de reikwijdte.  
 
Volgens de startnotitie analysefase zou in juli tevens een raadsvoorstel over de vervolgstap, het 
maken van ontwikkelrichtingen, worden voorgelegd aan het pfho. Vanwege de RSA is het passender 
om het raadsvoorstel te richten op het proces naar een ROVI.  
 
Financiën 
- 
 
Uitvoering 
 In de voorbereiding van de verschillende bijeenkomsten wordt afgestemd met een aangewezen 

afvaardiging van het pfho. Voor de heisessie zijn dit Floris Voorink en Jan Klink.  
 In mei en juni worden, naast het Regiopodium, ook in diverse bestuurlijke overleggen de 

uitkomsten van de analysefase gepresenteerd. Zoals het bestuurlijk overleg energietransitie Gooi 
en Vechtstreek (BOEG) en het bestuurlijk PVVB.  

 
Bijlage(n) 
 Concept programma bestuurlijke bijeenkomst omgevingsvisie 14 juni 2019 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/11/Definitieve-startnotitie-analysefase-samenwerking-omgevingsvisie-180927.pdf

