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VOORSTEL 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Afronding analysefase samenwerking omgevingsvisie, stap 1 en 2  
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Christiaan van Zanten 
Eenheid Sturing 
E-mail c.vanzanten@regiogv.nl 
Kenmerk 19.0011478 
Datum 18 juni 2019 

 
Voorstel 

1. Kennisnemen van het rapport ‘Analysefase samenwerking omgevingsvisie Gooi en 
Vechtstreek, stap 1 en 2’; 

2. Het rapport vaststellen als bouwsteen voor regionale vervolgstappen.  
 
Kernboodschap 
Voor de eerste stappen van de analysefase samenwerking omgevingsvisie, analyseren en focussen,  
is een rapport opgesteld. Het rapport geeft inzicht in de grootste opgaven die op de regio afkomen en 
levert daarnaast veel informatie op voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Het is geen 
beleidsdocument, het toont de vraagstukken waar politieke richting aan is te geven.  
 
Aanleiding 
Conform de startnotitie d.d. 27 september 2018 is gewerkt aan de opdracht om de opgaven uit de 
Verkenning Gooi en Vechtstreek 2040 nader te analyseren en focus aan te brengen. Daarbij was de 
opbracht de opbrengst zowel zinvol moet zijn voor een gezamenlijk vervolg als zelfstandig voor de 
gemeenten.  
 
De bevindingen en voortgang zijn meerdere malen met het portefeuillehoudersoverleg gedeeld. In het 
pfho van 4 april jl. is aangegeven dat de focus van het hoofdrapport op regionale opgaven moet 
liggen. In het pfho van 16 mei jl. hebben de bestuurders gemarkeerd wat zij als belangrijkste opgaven 
zien. De bevindingen en het conceptrapport zijn verder besproken in het extra pfho van 14 juli jl. en de 
Regiopodia van 26 april en 21 juni.  
 
Het definitieve rapport wordt hierbij aangeboden. Het voorstel voor een vervolg wordt separaat 
aangeboden.  
 
Doel 
Het doel van het voorstel is het rapport vast te stellen als bouwsteen voor regionale vervolgstappen. 
 
Argumenten 
Het rapport geeft inzicht en brengt focus in de regionale opgaven.  
Uit het rapport komen thema’s en opgaven naar voren die een duidelijke (boven)regionale component 
hebben. 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 en begrip tussen Waternet, Regio, gemeenten 
en betrokken gebiedspartijen en is daarmee ook waardevol in de cultuurverandering die wordt beoogd 
met de Omgevingswet. Het voldoet daarmee aan de opdracht uit de Startnotitie.  
 
Voor een regionaal vervolg, zoals een visie, is het belangrijk om grip te houden op de thema’s waar dit 
dan over gaat en is het wel van belang om uit een gemeenschappelijke basis te werken. Met dit doel 
wordt voorgesteld om het rapport ook vast te stellen als bouwsteen voor vervolgstappen. Het is 
daarmee uitdrukkelijk geen beleid of visie.  
 
Uitvoering 
 Regionale opgaven worden meegenomen bij het vervolg van de analysefase (ontwikkelrichtingen) 

en een eventueel visietraject.  
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Bijlage(n) 
 Rapport ‘Analysefase samenwerking omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek, stap 1 en 2’ 
 Bijlage Verstedelijking (Rho) 
 Bijlage OV-Knooppunten (Rho) 
 Bijlage Veenoxidatie (Rho) 
 Bijlage Biodiversiteit (Rho) 
 Bijlage Water in Gooi en Vechtstreek (Regio en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) 
 Bijlage Onderzoek energietransitie en cultuurhistorie Gooi en Vechtstreek (Land-Id i.o.v. Regio) 
 Bijlage Onderzoek bodem en ondergrond Gooi en Vechtstreek (VNG en Deltares) 
 
De rapporten en bijlagen zijn te lezen via deze link: 

https://www.regiogv.nl/vergaderkalender/regiopodium-3/?bron=1196 

https://www.regiogv.nl/vergaderkalender/regiopodium-3/?bron=1196

