
   

Amendement nummer: A4 Gemeentelijke en Regionale Omgevingsvisie  
 
betreffende: RSA – Gemeentelijke Omgevingsvisie en Regionale Omgevingsvisie  
 
Voorgesteld door: Hart voor Blaricum 
 
Raad d.d.: 25 juni 2019                  

 
De gemeenteraad van Blaricum in vergadering bijeen op 25 juni 2019 

kennisgenomen hebbende van het voorstel aan de raad betreffende:  

Regionale strategische samenwerkingsagenda Regio G&V 2019-2022 / 2019-39 

 
overwegende dat; 
1. de gemeentelijke Omgevingsvisie een wettelijke basis heeft en dat democratische 

legitimatie is gewaarborgd bij besluitvorming;  
2. er diverse onderwerpen en aspecten zijn in verband met de Omgevingsvisie die een 

gemeente-overstijgend karakter hebben, of waarvan afstemming onderling in de regio 
kan leiden tot effectiever beleid voor de deelnemende gemeenten; 

3. een Regionale Omgevingsvisie of Regiovisie die zich richt op die gemeente-overstijgende 
onderwerpen en aspecten, en op onderwerpen die gebaat zijn bij onderlinge afstemming, 
een belangrijke aanvulling vormt op hetgeen gemeentelijk moet gebeuren; 

4. de ontwikkeling van een Regionale Omgevingsvisie of Regiovisie daarom als speerpunt 
is aangemerkt in de concept-regionale samenwerkingsagenda van de Regio Gooi en 
Vechtstreek; 

 
gelet op artikel 33 van het Reglement van orde gemeente Blaricum 2015; 
 
BESLUIT  
het raadsbesluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen: 

 
Een regionale omgevingsvisie (ROVI of Regiovisie) Gooi en Vechtstreek 2040 
Om richting te geven aan de grote opgaven in het fysiek domein, is behoefte aan een gedeeld 
en gedragen beeld van de gewenste ontwikkeling van Gooi en Vechtstreek. Hiermee 
vergroten de gemeenten de effectiviteit van samenwerking en versterken we de kracht van 
gemeenten richting inwoners, bedrijven, medeoverheden en andere partners. Ook ontstaat er 
zo een gedeelde basis om vervolgens resultaatgericht de speerpunten van deze agenda uit te 
werken. De ROVI/Regiovisie bevat concrete strategische keuzes op bovenregionale en 
bovengemeentelijke onderwerpen, zoals woningbouw, economie (werklocaties, recreatie), 
locaties voor hernieuwbare energie, mobiliteit (weg, spoor, openbaar vervoer, fiets), 
landschap, water, klimaatverandering, gezondheid en veiligheid. De ROVI biedt de basis voor 
de gemeentelijke omgevingsvisies. 
Met de ROVI/Regiovisie geven de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek ook inhoud aan de 
gewenste afstemming en samenwerking in de fysieke leefomgeving. We zoeken naar een 
juridische vorm zodat van de ROVI/Regiovisie, ná de lokale Omgevingsvisie, eenzelfde 
bindende werking uitgaat voor gemeentebesturen. Er is geen sprake van plan-hiërarchie 
tussen de ROVI/Regiovisie en de lokale omgevingsvisies. 
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