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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  
Datum 21 augustus 2019 

 
Voorstel 

1. Kennisnemen van het rapport ‘Analysefase samenwerking omgevingsvisie Gooi en 
Vechtstreek, stap 1 en 2’, versie augustus 2019; 

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 
Als resultaat van stap 1 en 2 van de analysefase wordt een rapport opgeleverd en zijn onderzoeken 
gedaan. De bevindingen en voortgang zijn meerdere malen met het portefeuillehoudersoverleg 
gedeeld en in diverse gremia besproken, zoals de Regiopodia van 26 april en 21 juni en de stuurgroep 
Gooi en Vechtstreek. Op 4 juli 2019 heeft het portefeuillehoudersoverleg de opgaven vastgesteld en 
opdracht gegeven de opmerkingen uit de gremia door te voeren. Dit is nu gebeurd.  
 
Het definitieve rapport wordt hierbij aangeboden.  
 
Doel 
Het doel van het voorstel is het rapport vast te stellen als bouwsteen voor regionale vervolgstappen. 
 
Argumenten 
De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt. 
De gemaakte opmerkingen, met name over biodiversiteit en bodemdaling, zijn waar nodig aangepast. 
Ook is er aanvullend onderzoek gedaan naar andere bronnen. Dit heeft niet geleid tot andere 
inhoudelijke conclusies. In bijgaande memo zijn de wijzigingen weergegeven.  
 
Uitvoering 
 Het rapport en de onderzoeken worden gebruikt voor het vervolg. De inhoud rapporten wordt ook 

op een meer toegankelijke manier ontsloten.  
 

Bijlage(n) 
 Rapport ‘Analysefase samenwerking omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek, stap 1 en 2’ 
 Bijlage Ruimte voor wonenn en werken (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) 


