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RESUMÉ 

Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein                                                                            Mei 2019                 
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Milieu en duurzaamheid 
 
Evaluatie VANG 

 In de afgelopen drie jaar is gewerkt aan de implementatie en uitvoering van plan Van Afval Naar 
Grondstof (VANG). De voortgang en de realisatie van de doelstellingen worden jaarlijks gemonitord. 
Na deze periode van drie jaar is behoefte aan een evaluatie. Het streven is om in de week van de 
duurzaamheid (najaar 2019) een evenement te organiseren om stil te staan bij de evaluatie en 
actuele ontwikkelingen op het gebied van grondstoffen.  
 
Conclusie 
Er wordt ingestemd met het plan van aanpak van de evaluatie en de informatiebrief om de raden te 
informeren.  

 
Textiel 

In 2017 zijn er bestuurlijke afwegingen en uitgangspunten meegegeven waar de nieuwe 
textielinzameling aan moet voldoen.
In 2018 is er gestart met de voorbereiding van een Europese 
aanbesteding. Begin 2019 is de werkgroep textielinkoop opnieuw opgestart met het inventariseren 
van de mogelijkheden op het gebied van de textielinzameling en -verwerking. De markt rondom 
textielinzameling en -verwerking is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Afwegingen over meer 
transparantie en regie in de keten is in toenemende mate positief aan het veranderen. Uit de 
gesprekken met marktpartijen blijkt dat een regionaal sorteercentrum met inzet van mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt niet haalbaar lijkt. Het is niet uitgesloten dat er een sorteerinstallatie 
gaat komen, mogelijk kan er ook worden aangesloten bij andere installaties. Deze vraag staat uit bij 
marktpartijen.  

 
Verkenning bundeling energiediensten 

De portefeuillehouders hebben de wens geuit om te versnellen op het besparen en verduurzamen 
van de gebouwde omgeving. De aanpak is nu versplinterd en zonder gezamenlijke coördinatie. 
De komende maanden wordt verkend hoe vanuit bestaande initiatieven kan worden gewerkt aan het 
effectief en duurzaam faciliteren van inwoners (incl. VVE’s, particulieren, monumenten, huurders en 
bedrijven). De huidige aanpak energiebesparen Gooi en Vecht, het duurzaam bouwloket (DuBoloket) 
en de samenwerking met partners binnen ‘Samen op Pad’ vormen de basis voor deze 
doorontwikkeling. De energietransitie brengt tevens veel werkgelegenheid met zich mee, het vormt 
een uitdaging om aan voldoende gekwalificeerd personeel te komen. In het regionale plan ‘werken 
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aan werk’  is de energietransitie dan ook als kansrijke sector opgenomen.  
 
Conclusie 
Het resultaat van de verkenning wordt besproken in het pfho van 4 juli. De uitkomst wordt verwerkt 
in de subsidieaanvraag Energiebesparing woningen (provincie Noord-Holland).   

 
Energiekansenkaart 

Een belangrijke opgave voor elke gemeente is de verplichting om een Transitievisie Warmte (TVW) 
vast te stellen vóór eind 2021. Daarnaast wordt in 2019/2020 een Regionale Energiestrategie (RES) 
opgesteld. Het verzamelen van gegevens van gemeenten, netbeheerders, woningcorporaties en 
andere belanghebbenden is van belang om realistische plannen te maken. Door de data op orde te 
krijgen wordt een goed beeld verkregen van specifieke wijken en de wijze waarop werk-met-werk 
mogelijkheden bij het uitvoeren van duurzaamheidsmaatregelen aan de orde zijn. In de 
energiekansenkaart zijn deze gegevens gebundeld en dit biedt een basis voor het maken van 
toekomstige keuzes.  

 
Startnotitie RES NHZ 

In de Regionale Energiestrategie (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in 
praktijk gebracht. Gooi en Vechtstreek vormt een deelregio binnen RES Noord-Holland Zuid. Middels 
een raadsvoorstel stelt de raad de startnotitie vast en kan zij uitgangspunten/leidende principes 
toevoegen. 
 
Toevoegen aan het concept raadsvoorstel: 
- Het belang van de besparingsopgave 
- De potentie van aqua- en geothermie  

 
Conclusie 
In het pfho van 4 juli ligt een concept raadsvoorstel voor waarin aanvullende principes worden 
meegegeven aan de startnotitie, dit wordt na het pfho in routing gebracht. Besluitvorming is 
voorzien in september/oktober.  

 
Onderzoek energietransitie en cultuurhistorie Gooi en Vechtstreek  

Het onderzoek naar energietransitie en cultuurhistorie Gooi en Vechtstreek biedt inzicht in de 
impact van diverse vormen van opwekking van duurzame energie op de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten van de regio. Vanwege de vele hoge en vaak wettelijk beschermde 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van dit gebied, vormt deze studie daarmee een 
belangrijke bouwsteen voor het onderdeel ‘Elektriciteit’ van de RES die voor Noord-Holland Zuid, en 
meer specifiek Gooi en Vechtstreek, wordt opgesteld. Ook wordt dit onderzoek betrokken bij de 
brede analyse die wordt uitgevoerd voor de regionale samenwerking op de omgevingsvisie. 

 
 
Ruimte en mobiliteit 
 
MRA agenda 2.0 

Op 11 april is namens de MRA agendacommissie de discussienotitie MRA agenda 2.0 verstuurd aan 
raden en staten. Op 5 juli vergadert de agendacommissie van de MRA over de tussenstand van de 
agenda. De regionale conceptreactie op de 30%-versie is voorbereid in het pfho van 16 mei. Deze 
reactie is opgesteld op basis van de speerpunten van de RSA. Het algemeen bestuur van 13 juni 
stelt de reactie op de discussienotitie vast. Deze wordt schriftelijk ingediend bij de 
agendacommissie. In de zomermaanden wordt op basis van de verschillende reacties een concept 
van de MRA Agenda 2.0 opgesteld. In het najaar krijgen de MRA-deelnemers de mogelijkheid op dit 
concept te reageren. 
 
Conclusie  
Het portefeuillehoudersoverleg kan zich vinden in de concept reactie en adviseert het belang van 
focus te benadrukken.  
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Intentieverklaring fietsnetwerk 
In het portefeuillehoudersoverleg van 20 december 2018 is de businesscase “Doorfietsen in Gooi en 
Vechtstreek” vastgesteld. Om te komen tot een daadwerkelijk netwerk moet nog een 
uitwerkingsslag plaatsvinden. 
De provincies Noord-Holland en Utrecht kennis genomen van de businesscase en de wens geuit 
gezamenlijk tot de volgende stap te willen komen. Dit alles is aanleiding om een gezamenlijke 
intentieverklaring voor te stellen, waarin de intenties worden vastgelegd om tot het hoogwaardige 
fietsnetwerk te komen. 
 
Conclusie 
Er wordt ingestemd met de intentieverklaring fietsnetwerk, met de opmerking dat er een zin aan het 
voorstel wordt toegevoegd: De intentieverklaring is een intentieverplichting en raakt niet aan de 
autonomie van de gemeenteraden waar omwille van moverende redenen andere afwegingen kunnen 
worden gemaakt.  

 
 
Bouwen en wonen 
 
Mandaten huisvestingsverordening 

De huidige huisvestingsverordening eindigt van rechtswege op 30 juni 2019. De uitvoering is naar 
tevredenheid verlopen; er zijn geen redenen om de uitvoeringspraktijk van woningtoewijzing en 
urgentie door respectievelijk woningcorporaties en Regio te wijzigen. Het voorstel is om de 
besluiten op de urgentieaanvragen conform de huidige Huisvestingsverordening 2015, vanaf 01 juli 
2019 te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dit voorstel ligt 
aan colleges voor.  

 
Opleveren nieuwbouw 

Jaarlijks monitoren de regiogemeenten de nieuw opgeleverde woningbouwproductie. Daarbij 
hanteren zij niet alleen de aantallen conform CBS-registratie, maar maken zij ook onderscheid naar 
kwalitatieve kenmerken (betaalbaarheid en toegankelijkheid) zoals we die hebben gedefinieerd in de 
regionale woonvisie en het RAP. Ook al betreft het voorlopige cijfers, twee conclusies kunnen al wel 
getrokken worden:
1. de voorgenomen nieuwbouwproductie van 750 woningen is gerealiseerd
2. 
wat betreft de kwalitatieve doelstellingen van 50% toegankelijk en 33% sociaal lijkt het alsof de 
regio voor het eerst sinds de afgelopen 10 jaar fors onder de maat heeft gepresteerd. Ook de 
regionale doelstelling qua middenhuur wordt vooralsnog niet gehaald.
Voor wat betreft de 
doelstellingen middenhuur is het traject met Stec ingezet.
Voor wat betreft de doelstellingen sociaal 
is het van belang als gemeenten zelf en met elkaar het gesprek aan te gaan over de plancapaciteit 
voor de jaren 2019 en verder.  

 
 
Cultuur en recreatie 
 
Opening en mededelingen 

Regionale economische agenda Utrecht (REA) 
Regio Utrecht stelt komende halfjaar een Regionale Economische Agenda tot 2040 op. Er worden 
thematafels met private partijen, gemeenten en anderen betrokkenen georganiseerd om de agenda 
te vullen. Vraag van Wimar Jaeger om vanuit onze regio bij te dragen aan de totstandkoming van 
deze agenda en deel te nemen aan de ontmoetingen . Uitnodiging wordt rondgestuurd.  
 
Grachtenfestival 
Gooi en Vechtstreek is gevraagd om mogelijk te maken om op vijf locaties twee concerten te geven. 
Bijdrage € 30.000, waarvan € 10.000,- vanuit MRA (pilot gebiedsgerichte aanpak), € 10.000,- vanuit 
economische zaken Amsterdam en € 10.000,- vanuit Toerisme Gooi en Vecht. De 
portefeuillehouders stemmen in met de incidentele financiële deelname van concerten in Gooi en 
Vechtstreek in het kader van het Grachtenfestival. Het Grachtenfestival heeft de regie over de 
definitieve locaties. Oproep voor vijf locaties in vijf verschillende gemeenten. De definitieve locaties 
worden aan de portefeuillehouders doorgegeven. 
Verdere afspraken: 
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- Dit is een pilot. We ondersteunen het eenmalig,  doen geen structurele toezegging. Na afloop 
evaluatie en besluit over de toekomst nemen. Daarbij o.a. verhouding met festival Wonderfeel 
meenemen.  

- Verbinding opzoeken met lokale bestaande initiatieven. Kunnen bestaande initiatieven 
meedraaien op promotie/communicatie van het Grachtenfestival? 

 
MRA proeftuin 
De MRA heeft een brief ontvangen van de minister van OCW over de proeftuin ‘bereikbaarheid en 
promotie cultuur’. Vanuit OCW is een bedrag van €250.000,- beschikbaar gesteld voor de periode 
2019 t/m 2022. Voor de regio Gooi- en Vechtstreek is ook een rol (€ 75.000,-) in deze proeftuin 
toebedeeld, gericht op het Erfgoedfestival en het aanbod van musea. Over de exacte invulling 
(projectplan) vindt binnenkort ambtelijk afstemming plaats.  

 
Advies doorontwikkeling regionaal samenwerkingsplan Cultuur, Erfgoed, Recreatie en Toerisme  

Eric van der Want is vanwege zijn ervaring, expertise en netwerk gevraagd mee te denken over de 
doorontwikkeling van het programma Cultuur, Erfgoed, Recreatie en Toerisme (CERT). Hij geeft een 
toelichting op zijn advies. We hebben veel moois te bieden maar willen niet overlopen worden door 
toeristen . Dat betekent inzetten op kwaliteitstoerisme. We geven niet veel uit aan CERT en er zijn 
veel lokale initiatieven. De kwaliteit van wat Gooi en Vecht te bieden heeft moet bepalend zijn. De 
Regio heeft de ‘Big Six’: Muiderslot, Nederlands Vestingmuseum, Forteiland Pampus, Singer Laren, 
Beeld en Geluid, Muziekcentrum van de Omroep. Die willen actief samenwerken, maar dat moet de 
Regio ook faciliteren. Moet de Regio niet meer de kleine instellingen rugdekking geven? Clubs 
(vrijwilligers) verouderen en hebben moeite om te blijven functioneren. Er moeten keuzes gemaakt 
worden: investeer op het gebied van educatie, Erfgoedfestival.  

 
Voorstel doorontwikkeling CERT  

Naar aanleiding van het voorstel over de doorontwikkeling CERT wordt het volgende besproken: 
- Worsteling met regionale structuur. Bij aantal gemeenten is cultuur heel lokaal ingericht.  
- Is er een heldere, gezamenlijke doelstelling? Wat willen we bereiken? Wat doe/wil je lokaal? Is 

het doel identiteit Gooi en Vechtstreek versterken (groen, creatief, monumentaal)? Wat willen 
we bereiken met het versterken van de verbinding tussen de culturele instellingen?  

- Niet alle gemeenten hebben financiële middelen beschikbaar. 
- Hilversum brengt discussiepunt over behoud onder de Regio of uitbesteden naar voren.  
- Er is breed enthousiasme voor de Regioconservator. Belangrijk om deze te behouden. De 

kosten voor de Regioconservator bedragen €110.000,- per jaar (personele kosten en 
activiteiten).  

- Ook is er enthousiasme over het Erfgoedfestival. De bijdrage voor de Regio staat op €110.000,-, 
maar een deel hiervan is de ureninzet van de Regioconservator. De gevraagde bijdrage aan de 
gemeenten voor het Erfgoedfestival 2020 komt daarmee op €70.000,-. 

- Besluitvorming over Regioconservator en Erfgoedfestival op 5 juli. Met name voor 
Erfgoedfestival van belang om voor de zomer helderheid te hebben over bijdrage gemeenten in 
verband met fondsenwerving.  

- M.b.t. de financiering verzoeken portefeuillehouders de €50.000,- die het terugbrengen van de 
regionale programmacoördinatie ‘oplevert’ wordt ingezet voor de Regioconservator. Ook wordt 
oproep gedaan om te onderzoeken of er nog andere financieringsbronnen bij de Regio 
beschikbaar zijn. Voorstel hiervoor op 5 juli doen met uitwerking gemeentelijke bijdrage.  

- Besluitvorming over Toerisme Gooi & Vecht (TGV) vindt niet plaats op 5 juli. Op 5 juli wordt wel 
over TGV gesproken, maar in verkennende zin. Besluitvorming vindt dan later in het jaar plaats.  

 
Metropole orkest 

Er is geen breed gedragen steun om het Metropole orkest financieel vanuit de regiogemeenten te 
ondersteunen. Het onderwerp is hiermee afgesloten.   

 
Archief Gooi en Eemlander 

Gemeenten zien het in stand houden van het archief van een commerciële krant niet als  
gemeentelijke of regionale taak. Het onderwerp is hiermee afgesloten.  

 


