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INFORMATIEBRIEF 

 

Algemeen 

Aan Portefeuillehouders fysiek domein 

Van Marijn den Uijl 

Datum 18 oktober 2018 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 18.0009118 

Deze informatiebrief is bedoeld om de raden gelijktijdig en uniform te informeren. Het staat colleges 

vrij om deze brief aan te passen aan de lokale informatiebehoefte. Er wordt gestreefd naar het 

informeren van de raad op 8 november.  

 

Samenwerking op de omgevingsvisie  
 

De Omgevingswet vraagt van gemeenten om keuzes in de fysieke leefomgeving in samenhang te 

maken. Een omgevingsvisie vormt daarvoor de basis. In het regionale uitvoeringsprogramma 2017-

2018 is een regionale omgevingsvisie opgenomen als doelstelling. Niet bij iedere gemeente is er (in 

dezelfde mate en tempo) behoefte aan een regionaal aspect bij de omgevingsvisie. In het 

portefeuillehoudersoverleg van 27 september jl. hebben de portefeuillehouders fysiek domein daarom 

afgesproken om een regionale omgevingsvisie niet uit te sluiten, maar de keuze op een later moment 

te maken. De uitkomsten van de analysefase vormt hiervoor de basis. Deze brief informeert u over de 

samenwerking op de omgevingsvisie, de verkenning 2040 en de analysefase en het eventuele vervolg.  

 

Verkenning 2040 

Eind 2016 is gestart met de voorbereidingen voor de samenwerking op de omgevingsvisie. De eerste 

stap daarbij is inzicht in autonome trends en ontwikkelingen die op de regio afkomen. Om hier meer 

inzicht en grip op te krijgen is de 'Verkenning Gooi en Vechtstreek 2040’ (hierna: Verkenning) 

opgesteld. Dit rapport schetst de belangrijkste opgaven voor Gooi en Vechtstreek om de kwaliteiten 

van het gebied te behouden en te verbeteren. 

 

Omgevingsvisie en de RSA 

Veel opgaven in de fysieke leefomgeving zijn bovengemeentelijk of spelen in verschillende 

gemeenten. De regionale samenwerkingsagenda (RSA) brengt focus aan in de samenwerking. Vanuit 

de RSA 2015-2018 wordt aan speerpunten gewerkt die een plek moeten krijgen in de gemeentelijke 

omgevingsvisie (bijvoorbeeld: duurzame energie, regionaal openbaar vervoer, A1- A27, behoud 

landschap en groenblauwe kwaliteit).  

 

Analysefase 

De Verkenning geeft aanleiding voor vervolgonderzoek, in een analysefase. Dit vervolgonderzoek heeft 

toegevoegde waarde voor alle gemeenten. Gemeenten bundelen kennis en expertise op specifieke 

thema’s in samenwerking met onze regionale partners (GNR, werkgevers, onderwijs, zorg, etc.). 

Hiermee worden gemeenten gefaciliteerd in het voorbereiden van keuzes die lokaal worden gemaakt. 

 

De analysefase heeft als doel:  

1. Nader onderzoeken van de opgaven uit de Verkenning 2040  

2. Scherper formuleren en focus aanbrengen in opgaven  

3. Schetsen van ontwikkelperspectieven (aan welke knoppen kan worden gedraaid en wat 

gebeurt er als er geen beleidsinterventies worden gepleegd).  

 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/06/04f-Verkenningen-Gooi-en-Vechtstreek-2040-def.pdf
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/samenwerking/


Pagina 2 van 2 

Proces analysefase en eventueel vervolg 

Tussen stap 2 en 3 van de analysefase, medio 2019, worden raden geraadpleegd over het vervolg. Ook 

in het geval dat de analysefase geen vervolg krijgt zijn de onderzoeken van meerwaarde. De 

uitkomsten van de analysefase komen in elk geval van pas bij de lokale omgevingsvisie.  

 

 

Bijlage: Verkenning 2040 
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