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Ruimte en mobiliteit
Mededelingen
Consultatie Wet vrachtwagenheffing
Regionaal wordt een reactie voorbereid op de Wet vrachtwagenheffing.
MRA stukken
De agenda’s voor de MRA-overleggen worden structureel geagendeerd op de agenda van het pfho.
Afronding analysefase samenwerking omgevingsvisie
Het portefeuillehoudersoverleg heeft ingestemd met de regionale opgaven uit het rapport
analysefase (stap 1&2). Reacties op de concept onderzoeken biodiversiteit en veenoxidatie worden
deze zomerperiode nog geadresseerd en waar nodig ook in het hoofdrapport doorgevoerd en
voorgelegd in het pfho in september. Het portefeuillehoudersoverleg geeft opdracht om op basis
van de regionale opgaven de laatste stap van de analysefase
(ontwikkelperspectieven/toekomstbeelden) te starten. In september geeft het pfho aan welke
worden uitgewerkt.
Plan van aanpak omgevingsvisie
Er is nog geen overeenstemming bereikt over het plan van aanpak omgevingsvisie. Het is van
belang dat de consequenties van de verschillende opties goed in beeld worden gebracht, zodat
colleges en raden een afweging kunnen maken welke aanpak passend is. De aanstaande
vakantieperiode maakt het moeilijk om gedegen afstemming te organiseren over de inhoud van het
plan van aanpak. In het pfho van september wordt besproken hoe het vervolg vorm moet krijgen.
In de tussentijd wordt zoals afgesproken wel gestart met de
ontwikkelperspectieven/toekomstrichtingen zodat het inhoudelijke traject (nog) geen vertraging
oploopt.
Afstemming Provinciaal Ruimtelijke Verordening
De Provinciale ruimtelijke verordening (PRV) stelt regionale afstemming als voorwaarde bij het
mogelijk maken van een stedelijke ontwikkeling. In Gooi en Vechtstreek zijn ter uitwerking van de
PRV regionale afspraken gemaakt over de wijze van afstemming. Voor buitenstedelijke locaties
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wordt per geval afgestemd, vergezeld van een regionaal advies. Zie samenvatting PRV-afspraken:
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2019/02/06a-Samenvatting-PRV-afspraken.pdf
In dit geval gaat het om het plan Groenewoud en Zuidsingel, fase 8, beide gelegen nabij Kortenhoef.
Conclusie
De portefeuillehouders stemmen in met het toevoegen van plan Groenewoud aan de lijst. Voor plan
Zuidsingel fase 8 is het programma en landschappelijke inpassing nog niet bekend. De
portefeuillehouders kunnen instemmen met het initiatief maar achten het voorwaardelijk dat de
ontwikkeling voldoet aan de (programmatische eisen) uit de woonvisie. Dit wordt gemonitord bij de
jaarlijkse actualisatie van de lijst met woningbouwlocaties.

Bouwen en wonen
MRA bouwen en wonen
Op vrijdag 5 juli wordt de woondeal MRA ondertekend. In het voorstadium heeft Gooi en Vechtstreek
haar zorgen geuit over de verduurzamingsopgave en de betaling hiervan. Deze zijn helaas
onvoldoende geadresseerd in de woondeal en dit blijft dus aandacht vragen.
Samenstelling nieuwe urgentiecommissie
Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief over de kandidaten voor de regionale
urgentiecommissie woonruimteverdeling.
Middenhuur
In de regionale woonvisie en het Regionaal Actieprogramma Wonen zijn middeldure huurwoningen
benoemd als ambitie. Van de 1000 middeldure huurwoningen die als doelstelling tot 2030 zijn
benoemd zijn er tot nu slechts tientallen gerealiseerd. Het gesprek over afstemming van
parameters verdient een goede voorbereiding en voldoende tijd. Afgesproken is om na de zomer
een themasessie te beleggen. Voor gemeenten die vanwege actuele projecten middenhuur behoefte
hebben aan een verordening middenhuur (ook wel: doelgroepenverordening) is een
modelverordening middenhuur regio G&V opgesteld, deze kan door gemeenten worden vastgesteld.
De colleges kunnen van de gehanteerde parameters afwijken.
Versnellingsplan uitstroom instellingen
Het Versnellingsplan ambulantisering Bescherming en Opvang zijn inhoudelijk de vragen
beantwoord, er wordt gewerkt aan een financiële paragraaf met integrale onderbouwing binnen de
begroting van bescherming en opvang.

Milieu en duurzaamheid
Presentatie schooldakrevolutie
Stichting Schooldakrevolutie heeft tot doel alle 6800 geschikte schooldaken van zonnepanelen te
voorzien. De portefeuillehouders onderkennen het belang, ze verzoeken het onderwerp ook te
agenderen bij de portefeuillehouders Jeugd & Onderwijs.
Samenwerking energiecoöperaties
Er is behoefte aan duidelijkheid over positie, rol en diensten van de energiecoöperaties in de
energietransitie. Stichting Energie Verbonden heeft de opdracht gekregen om met de
energiecoöperaties in Gooi en Vechtstreek een plan op te stellen ter versterking van de onderlinge
samenwerking en om te komen tot heldere positie, rol en dienstverlening van de (gezamenlijke)
energiecoöperaties in de energietransitie Gooi en Vechtstreek.
Conclusie
De gemeenten reageren gezamenlijk op het plan en bespreken dit in een komend
portefeuillehoudersoverleg aan de hand van een voorstel.
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Verkenning bundeling energiediensten
De portefeuillehouders hebben de wens geuit om te versnellen op het besparen en verduurzamen
van de gebouwde omgeving. Verkend is 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. Voorliggend rapport is op 25 juni jl. ambtelijk besproken en gemeenten konden
tot eind juni schriftelijk reacties inbrengen. Dit en de uitkomsten van het portefeuillehoudersoverleg
op 4 juli worden verwerkt in de definitieve versie van het rapport en in de subsidieaanvraag
Energiebesparing woningen die voor 25 juni a.s. ingediend moet worden bij provincie NoordHolland. Ambtelijk advies over de subsidieaanvraag is positief. De subsidieaanvraag is inhoudelijk
op hoofdlijnen. Dat biedt de benodigde ruimte om, samen met de gemeenten, het rapport definitief
te maken.
Conclusie
Het definitieve rapport en het advies over het vervolg komt terug op de agenda van het PFHO.
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.
Conclusie
Middels een schriftelijke ronde wordt het concept raadsvoorstel geconcretiseerd (NB: het definitieve
voorstel is op 5 juli geaccordeerd). Het voorstel wordt in procedure gebracht, ter vaststelling in de
raden van september/oktober.
Gescheiden inzameling scholen
Om bewustwording over afvalscheiding en hergebruik te versterken worden komende jaren onder
andere door gemeenten en GAD educatieprogramma's op (basis)scholen aangeboden in
combinatie met gescheiden afvalinzameling. Hiertoe is een besluit van de Gemeenteraad in het
kader van de Mededingingswet nodig. Het besluit geldt alleen voor scholen, aangezien dit
gekoppeld is aan een educatietraject om bewustwording rondom afvalscheiding te vergroten. Ook
is afval van scholen vergelijkbaar met afval uit huishoudens en kan dit in de zelfde route van
huishoudelijk afval worden meegenomen. Verengingen en andere maatschappelijke instellingen
hebben andere afvalstromen en liggen vaak niet op de route voor huishoudelijk afval waardoor de
uitzondering van de mededingingswet niet voor deze organisaties gemaakt kan worden.
Conclusie
Het portefeuillehoudersoverleg adviseert positief, het voorstel wordt via de colleges aangeboden
aan de raad.

Cultuur en recreatie
Opening en mededelingen
Ingekomen brief Geopark
Er wordt een reactie gestuurd met waardering over de inzet en toekomstige betrokkenheid.
Resume PFHO 17 mei 2019
Hilversum wil ten aanzien van het besluit over het Grachtenfestival toegevoegd zien dat Hilversum
geen financiële steun levert als wordt besloten om na de pilot verder te gaan met het
Grachtenfestival. Er volgt een discussie over steun aan festivals ‘van buiten’ de regio en hoe dit zich
verhoudt met het ontbreken van financiële steun aan Wonderfeel/Metropole Orkest.
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Erfgoedfestival
Laura Grijns, regioconservator en trekker van het Erfgoedfestival, heeft een presentatie gegeven
over de plannen voor het festival in 2020 met het thema ‘Grensverleggers in Gooi en Vecht’. De
portefeuillehouders zijn enthousiast over het festival en de plannen voor 2020.
Cultuur en recreatie 2020 -2023
Onderdelen van CERT lopen af in 2019/2020 en zijn incidenteel gefinancierd. Ter voorbereiding op
de planvorming voor de komende periode is een evaluatie gestart, waarbij Eric van der Want is
gevraagd een advies op te stellen. Dit voorstel is mede op basis van zijn advies tot stand gekomen.
In het portefeuillehoudersoverleg van 17 mei is de inhoudelijke richting van het voorstel voor de
toekomst van CERT besproken. De uitkomst van deze bespreking is vertaald in een definitief
voorstel.
Afspraken per voorstel
1. Instemming uitvoeringsprogramma: uitstel naar september
2. Coördinatie en uitvoering onderbrengen bij Regio: uitstel naar september
3. Incidentele gemeentelijke bijdrage 2020 van €60.000 voor regioconservator: incidentele bijdrage
akkoord door gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren).
Bijdrage wordt daarmee €60.000 – €21.232 (bijdrage Hilversum) = €38.768
4. Inzet restbudget Floriade voor Erfgoedfestival 2020: alle gemeenten akkoord
Bespreking portefeuillehoudersoverleg
 Voorstel om bij financiering van de regioconservator en het Erfgoedfestival in voorwaardelijke
sfeer met Singer Laren afspraken te maken. Daarmee kunnen gemeenten sturen op het doel,
maar ligt de uitvoering in het veld. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid voor
verbinding ook bij de musea zelf gelegd.
 Stichtse Vecht heeft een cultuurmakelaar en andere projecten gericht op cultuur, en
ondersteunt de regioconservator niet financieel. T.a.v. de positionering van Toerisme Gooi &
Vecht bij de Regio G&V hadden ze graag meerdere varianten gezien. Voor- en nadelen van
Toerisme Gooi & Vecht bij Regio zijn voor Stichtse Vecht nu onvoldoende helder. Stichtse Vecht
gaat deze zomer overwegen hoe ze toerisme en cultuur verder vormgeven, voor toerisme is
Stichtse Vecht nu aangesloten bij Gooi en Vechtstreek en voor cultuur bij Utrecht.
 Hilversum is enthousiast over de regioconservator, maar gaat niet akkoord met de incidentele
bijdrage voor de regioconservator in 2020 zolang de structurele financiering niet is geborgd.
Hilversum roept op tot bestuurlijk commitment en het meenemen van de conservator in de
begroting 2020.
 Weesp geeft aan de tussenstap van incidentele financiering jammer te vinden. Het
oorspronkelijke voorstel betrof structurele financiering, maar door signalen vanuit gemeenten is
voor incidentele financiering 2020 gekozen.
 Blaricum, Laren en Huizen geven aan stapsgewijs te werk te willen gaan en ondersteunen het
voorstel: financiering 2020 incidenteel en voor 2021 e.v. inbrengen in kadernota 2020.
Financiële consequenties
Op basis van deze afspraken is een bedrag van €108.768,- voor regioconservator en Erfgoedfestival
in 2020 (bijdrage €38.768,- n.a.v. voorstel 3 en €70.000,- n.a.v. voorstel 4).
Door de halvering van de regionale programmaorganisatie zou €50.000,- ingezet worden als
bijdrage aan de regioconservator. Gelet op het voorbehoud van Hilversum en het uitstellen van het
besluit over voorstel 2 ‘de coördinatie en uitvoering (Regioconservator, Toerisme Gooi & Vecht,
Routebureau) van het programma onder te brengen bij Regio Gooi en Vechtstreek’ is dit geld op dit
moment nog niet inzetbaar. In het volgend portefeuillehoudersoverleg (september) wordt dit ter
vaststelling voorgelegd.
Het voorstel keert terug in het portefeuillehoudersoverleg van 20 september, bovengenoemde
punten worden in het voorstel verwerkt.
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Economie en innovatie
Opening en mededelingen
Ondernemersverkiezing Wijdemeren
In Wijdemeren wordt de Ondernemersverkiezing 2019 voorbereid. De bekendmaking van de winnaar
vindt plaats op de Dag van de Ondernemer op 15 november a.s.
Werkbezoek InnovationQuarter
De portefeuillehouders worden uitgenodigd voor een werkbezoek aan InnovationQuarter in ZuidHolland. Dit is met name interessant vanwege de ontwikkelingen rondom investeringsfondsen in de
MRA en Utrecht.
Presentatie voortgang Regionaal Economische Agenda Regio Utrecht
Er wordt een Regionaal Economische Agenda (REA) ontwikkeld omdat het economisch potentieel
onderbenut is, ondanks de goede economische positie van de Utrechtse regio. REA richt zich op
gezond stedelijk leven. De REA vormt het investeringskader van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht. De REA wordt de komende maanden vormgegeven, en
koerst op besluitvorming in Q4 2019.
Tevens wordt in regio Utrecht een ROM opgezet. De regio loopt nu gelden mis omdat een
financieringsconstructie ontbreekt. Daarnaast gaat het Rijk de financiering van maatschappelijke
opgaven in Invest-NL vormgeven. Met een ROM is hierop in te spelen. ROM Utrecht krijgt een
revolverend fonds met een beoogd doelkapitaal van 50 mln. Het doel is om op 1 januari 2020 te
starten als ontwikkelingsmaatschappij. De overheid is geen opdrachtgever, maar aandeelhouder en
toetst op de kaders. Het bedrijfsleven is op dit moment op individueel niveau aangehaakt via
thematafels; ook wordt de Regionale Bedrijvenfederatie betrokken. Naast de opdrachtgevers van
REA zijn ook de Universiteit van Utrecht en het UMC betrokken.
In het volgend portefeuillehoudersoverleg volgt een voorstel waarin wordt afgewogen hoe de
regiogemeenten zich kunnen verhouden tot ROM Utrecht en Invest-MRA.
Er wordt een informatiebrief voorbereid, waarmee de raden worden geïnformeerd over beide
processen. Tenslotte worden ROM Utrecht en Invest MRA geagendeerd op het eerstvolgende
regiopodium op 23 september a.s.
Conclusie
1. In het volgend pfho ligt een voorstel over deelname Gooi en Vechtstreek. Hierbij wordt de link
gelegd met de ontwikkelingen rondom Invest MRA.
2. Op het regiopodium van 23 september komt de ROM en Invest MRA Aan de orde.
3. Er wordt een informatiebrief opgesteld in aanloop naar het regiopodium.
Brief Economic Board Gooi en Vechtstreek
Deze brief wordt ter kennisgeving aan de leden van het PHO aangeboden. De Economic Board is
een zelfstandig orgaan dat losstaat van de bestuurlijke samenwerking zoals die in de regio is
vormgegeven, maar kan wel dienen als klankbord en adviesorgaan.
De brief is gericht aan de huidige leden van de Economic Board Gooi en Vechtstreek en is een
uitnodiging om mee te denken over de wijze waarop toekomstgericht kan worden samengewerkt.
De bestaande vorm van samenwerken was aan herziening toe. Daarnaast was een aantal
belangrijke sectoren niet meer vertegenwoordigd. De komende periode worden gesprekken gevoerd
met leden en met nieuwe stakeholders die mee willen denken over de wijze waarop de
samenwerking verbreed kan worden.
Conclusie
De portefeuillehouders worden op de hoogte gehouden, het onderwerp blijft de komende periode
een vast agendapunt.
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Plabeka
De monitor die door het MRA Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) is opgesteld geeft maar
beperkt een beeld van de situatie op bedrijventerreinen; dit komt omdat alleen de leegstand van
kantoorlocaties op bedrijventerreinen wordt weergegeven. De conclusies zijn niet in lijn met het Stec
rapport over werklocaties. De vraagraming Plabeka is beleidsarm; dit betekent voor de regio Gooi en
Vechtstreek dat er op grond van de zeer beperkte uitgifte van nieuwe werklocaties en de terugloop
in werkgelegenheid van de afgelopen 10 jaar, ook een zeer geringe vraag wordt voorspeld. Dit leidt
tot een beperkte vraagraming.
De gehanteerde methodiek is ambtelijk meermaals ter discussie gesteld. De conclusies van het
rapport worden niet herkend en stroken niet met de praktijk. Een goede woon-werk balans is in het
belang van Gooi en Vechtstreek, en voor de gehele Noordvleugel. Er is behoefte aan ruimte voor
werkgelegenheid, in het bijzonder voor praktijkgeschoolden.
Conclusie
1. Vanuit het portefeuillehoudersoverleg wordt een brief gestuurd aan de bestuurlijk trekker binnen
de MRA en de provincie, met daarin bovengenoemde bezwaren op de gehanteerde methodiek en
het frame dat wordt neergezet van Gooi en Vechtstreek als woonregio. Het Stec-rapport wordt
hier als onderbouwing bijgevoegd.
2. Er wordt een informatiebrief opgesteld om de raden direct na de zomer te informeren over deze
ontwikkelingen.
Rondvraag
Huizen stelt regionale afstemming bij ontwikkellocaties aan de orde, zoals Crailo en Tergooi. Het
raakt meerdere gemeenten en is van invloed op de gehele regio. Beoogd wordt dit te betrekken bij
de omgevingsvisie. Ook locaties als Trappenberg vragen een bredere blik en de ontwikkelingen
dienen in samenhang te worden bezien. Afgevraagd wordt of in het traject omgevingsvisie het
economische perspectief voldoende een plek krijgt en of de gemeenten komen tot regionale
afspraken.
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