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Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Afronding analysefase samenwerking omgevingsvisie, stap 1 en 2 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
diverse  Werksessies met ambtenaren, 

medeoverheden en 
gebiedspartijen  

Adviseren   

diverse Ambtelijke begeleidingsgroep Adviseren Rapporten geschikt voor afronding 
25-04-19 Directieoverleg Adviseren Rapport bodem en ondergrond is 

geschikt voor besluitvorming 
26-04-19 Regiopodium Kennisnemen  
21-06-19 Regiopodium Kennisnemen  
04-04-19 Portefeuillehoudersoverleg Adviseren Focus rapport analysefase leggen 

op (boven)regionale opgaven 
16-05-19 Portefeuillehoudersoverleg Adviseren Hoofdopzet rapport en opgaven 

akkoord bevonden 
13-06-19 Directieoverleg  Adviseren  
04-07-19 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Vanaf september 2018 is gewerkt aan de analysefase van de samenwerking omgevingsvisie. Stap 1 
en 2, analyseren en focussen, eindigt met een rapport. Het rapport over stap 1 en 2 wordt hierbij ter 
vaststelling, als bouwsteen voor een vervolg, aangeboden. Voor dit rapport zijn diverse onderzoeken 
gedaan, die in sommige gevallen ook een zelfstandige traject hebben. Deze worden ook separaat als 
bouwsteen vastgesteld. Voor rapporten zie: https://www.regiogv.nl/vergaderkalender/regiopodium-
3/?bron=1196  
 

Samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het rapport Water in Gooi en Vechtstreek 
opgesteld over het thema water in relatie tot de omgevingsvisie. Net als bij de analysefase 
samenwerking omgevingsvisie (hierna: analysefase) gaat het om een feitelijk rapport. Het rapport 
gaat ook in op gedeelde opgaven, die niet altijd ook regionaal zijn.  
 
Een voorbeeld is het onderzoek naar de bodem en ondergrond. Dit komt voor uit een initiatief van de 
VNG om dit aspect onderdeel te laten zijn van alle gemeentelijke omgevingsvisie. Zij bieden daarom 
aan, met onderzoeksinstituut Deltares, om dit voor gemeenten of regio’s in beeld te brengen. 
Voorwaarde voor deelname was openbaarheid en bestuurlijke agendering van het rapport. Hier 
wordt invulling aan gegeven door het agenderen in het pfho. Doel daarbij is kennisnemen en het 
vaststellen als bouwsteen voor een eventueel vervolg van de samenwerking omgevingsvisie 
(derhalve niet als beleid of visie). Het rapport gaat ook in op gedeelde opgaven, die niet altijd ook 
regionaal zijn.  
 
In het concept van de RSA 2019-2022 is een regionale omgevingsvisie opgenomen. Een voorstel 
voor het vervolg is apart geagendeerd.   

https://www.regiogv.nl/vergaderkalender/regiopodium-3/?bron=1196
https://www.regiogv.nl/vergaderkalender/regiopodium-3/?bron=1196
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Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Voorstel rapport ‘Water in Gooi en Vechtstreek’ 
Bijlage 2.  Voorstel rapport ‘bodem en ondergrond Gooi en Vechtstreek’ 
Bijlage 3.  Voorstel rapport ‘Rapport ‘Analysefase samenwerking omgevingsvisie Gooi 

en Vechtstreek, stap 1 en 2’ 
Bijlage 4.  Rapport ‘Analysefase samenwerking omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek, 

stap 1 en 2’ 
Bijlage 5.  Bijlage Verstedelijking (Rho) 
Bijlage 6.  Bijlage OV-Knooppunten (Rho) 
Bijlage 7.  Bijlage Veenoxidatie (Rho) 
Bijlage 8.  Bijlage Biodiversiteit (Rho) 
Bijlage 9.  Water in Gooi en Vechtstreek (Regio en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) 
Bijlage 10.  Bijlage Onderzoek energietransitie en cultuurhistorie Gooi en Vechtstreek 

(Land-Id i.o.v. Regio) 
Bijlage 11.  Onderzoek bodem en ondergrond Gooi en Vechtstreek (VNG en Deltares) 

 


