In regionaal verband is in 2018 gestart samenwerking op het onderwerp omgevingsvisie. In deze brief
wordt u geïnformeerd over de stand van zaken. Ook wordt een doorkijk gegeven naar de volgende fase en
het maken van een regionale omgevingsvisie.
Stand van zaken samenwerking omgevingsvisie
Voor de samenwerking voor de omgevingsvisie wordt gewerkt in verschillende fases, waarbij na iedere
fase wordt besloten of er aanleiding is voor een vervolg. Uitgangspunt is daarbij steeds dat op te leveren
producten ook zelfstandig bruikbaar zijn voor gemeenten.
Er is gestart met een verkenningsfase. Hiervoor is de ‘Verkenning Gooi en Vechtstreek 2040’ opgesteld
(sep 2018), die inzicht geeft in de autonome trends en ontwikkelingen die op de regio afkomen.
In september 2018 is gestart met de analysefase. Het doel van deze fase was het verder verzamelen van
gegevens, het doen van gericht regionaal onderzoek en het aanbrengen van focus in opgaven.
Stap 1 en 2 (verzamelen en focussen) heeft geleid tot een gedeeld beeld over de opgaven die regionaal
relevant zijn (sep 2019). Dit is weergegeven in een rapport. Daarnaast zijn er diverse onderzoeken
opgeleverd, waarbij ook is samengewerkt met andere partijen, zoals het Waterschap voor het onderzoek
naar water en de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Deltares voor de bodem en ondergrond.
In 2019 wordt stap 3, en daarmee de analysefase afgerond. In deze stap worden ontwikkelperspectieven
gemaakt. Zo’n perspectief schetst een scenario hoe de regio zich kan ontwikkelen als vanuit een
bepaalde invalshoek wordt gedacht. Deze ontwikkelperspectieven zijn bedoeld als hulpmiddel, niet als
visie of om een richting te kiezen. Doel is te tonen welke consequenties het heeft als bepaalde keuzes
voor oplossingen van de regionale opgaven worden gemaakt. En specifiek waar de beleidsmogelijkheden
van gemeenten zitten. Bijvoorbeeld: stel dat je alle opgaven zou bezien vanuit de invalshoek van het
klimaat. Hoe en waar ga je dan bouwen? Hoe ga je dan om met water of energiewinning?
De oplevering van de ontwikkelperspectieven is gepland in december 2019.
Koersfase
In de Regionale Samenwerkingsagenda 2019-2022 (RSA) van juli 2019 is een regionale omgevingsvisie
Gooi en Vechtstreek 2040 als speerpunt benoemd. Over de status hiervan en volgtijdelijkheid met de
lokale omgevingsvisie is nog geen eenduidig beeld.
Daarom heeft het pfho besloten de stapsgewijze aanpak voor de omgevingsvisie voort te zetten. Er is dus
nog niet bepaald hoe de regionale omgevingsvisie eruit zal zien en welke status deze krijgt.
De portefeuillehouders constateren dat belangrijk is om regionale ambities voor de lange termijn te
formuleren. Zo’n regionale koers wordt gemist in groter verband als de MRA en provincie, waar het
belangrijk is dat rekening wordt gehouden met onze regionale ambities. Daarom is besloten om de
analysefase te vervolgen in een koersfase. Het plan van aanpak is op 31 oktober jl. vastgesteld.
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Het doel van de koersfase is te komen tot bestuurlijk gedragen lange termijnambities voor de fysieke
leefomgeving in de regio. De status van het koersdocument wordt in dit plan van aanpak niet bepaald.
Daar kunnen gemeenten desgewenst een besluit over nemen als het af is. Het koersdocument kan in
ieder geval door gemeenten worden betrokken bij het vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie.
Planning
De bestuurders nemen het voortouw in de koersfase, de colleges stellen het document vast. Er wordt
uitgegaan van de huidige vormen van afstemming en besluitvorming. Daarbij worden de raden uiteraard
op de bekende manieren betrokken, zoals bij de regiopodia. Richting vaststelling van het koersdocument
kunnen colleges besluiten over de wijze waarop hun raad verder wordt betrokken.
Het is het streven om het koersdocument te presenteren op het regiocongres van 2 juli 2020. Voor de
aanpak wordt verwezen naar bijgevoegd plan van aanpak.
Vervolg
Met deze aanpak is het eindpunt van de samenwerking omgevingsvisie, zoals een regionale
omgevingsvisie, nog niet bepaald. Het is wel mogelijk om dit vervolg eraan te geven, door het
koersdocument te verwerken in een regionale omgevingsvisie in een vervolgfase. Als wel direct een stap
naar een regionale omgevingsvisie zou zijn gezet, zou het formuleren van de ambities daarbij ook een
tussenstap zijn geweest.
Er wordt in ieder erop ingezet dat het koersdocument betekenis krijgt door de kracht van de inhoud van
het document. Dan hebben gemeenten daar ook de beste (intrinsieke) motivatie bij om hier ook uitvoering
aan te geven.
Als het koersdocument is afgerond, wordt besloten of, en zo ja, hoe het vervolg eruit ziet.

U kunt alle informatie, onderzoeken en rapporten vinden op
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/samenwerking-omgevingsvisie/
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