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Voorstel 

1. Kennisnemen van het rapport ‘Water in Gooi en Vechtstreek’; 
2. Het rapport gebruiken als bouwsteen voor regionale vervolgstappen. 

 
Kernboodschap 
Samen met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is rapport 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, bedoeld om inzicht te geven en focus te kunnen aanbrengen.  
 
Aanleiding 
De implementatie van de Omgevingswet biedt ook voor waterschappen een uitdaging. Een waterschap 
kan geen omgevingsvisie of omgevingsplan vaststellen. Het is daarom ook aan gemeenten om in hun 
beleid (meer) rekening te houden met het thema water. Met oog hierop hebben Regio, Waternet 
(uitvoeringsinstantie Waterschap AGV) en gemeenten een gezamenlijke verkenning gedaan naar wat 
er op het gebied van water speelt en wat relevant is voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Dit heeft 
geresulteerd in het rapport ‘Water in Gooi en Vechtstreek’. De uitkomsten hiervan zijn ook gebruikt 
voor het rapport voor de analysefase, waar het (boven)regionale opgaven betreft.  
 
Doel 
Het doel van het voorstel is markeren van de goede samenwerking van de partijen en het rapport vast 
te stellen voor gebruik als bouwsteen voor een vervolg. 
 
Argumenten 
Het rapport geeft aanleiding om onderwerpen op te pakken in regionaal of gemeentelijk verband.  
 
Uit het rapport komen opgaven naar voren die een duidelijke (boven)regionale component hebben. De 
uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het rapport over de analysefase. Mocht aan de samenwerking 
omgevingsvisie een vervolg worden gegeven (separaat voorstel) dan kan dit rapport daartoe worden 
gebruikt. 
 
Daarnaast bevat het rapport ook zaken die geen onderwerp hoeven te zijn van regionale visievorming, 
maar mogelijk wel op gemeentelijk niveau of in andere vormen van samenwerking. Daarnaast heeft dit 
proces al geleid tot betere contacten tussen Waternet, Regio, gemeenten en betrokken gebiedspartijen 
en is daarmee ook waardevol in de cultuurverandering die wordt beoogd met de Omgevingswet. 
 
Er wordt daarom voorgesteld om het rapport ook vast te stellen als bouwsteen voor vervolgstappen. 
Het is daarmee uitdrukkelijk geen beleid of visie. Het markeert de onderwerpen waarbij het relevant is 
om samen te werken. 
 
Uitvoering 
 Regionale opgaven worden meegenomen bij een vervolg van de analysefase.  
 Voor de overige onderwerpen wordt voorgesteld om in het directieoverleg nader te bepalen of en 

in welke vorm de samenwerking een vervolg krijgt. 
 
Bijlage(n) 
 Rapport ‘Water in Gooi en Vechtstreek’ 


