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Ruimte en mobiliteit
Mededelingen
Regeling bouwimpuls
Het rijk komt met een regeling bouwimpuls voor projecten met 500+ woningen die voor 2024
gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor is landelijk totaal 1 miljard euro beschikbaar. Met de
gemeenten wordt afgestemd welke projecten hiervoor in aanmerking komen. Vanuit onze regio
wordt de ontwikkeling bij Crailo en Tergooi ingediend in verband met aanpassing van het knooppunt
langs de A1.
Omgevingsverordening provincie
De concept omgevingsverordening van de provincie ligt ter inzage. De Regio inventariseert wat het
effect is van de verordening voor de Gooi- en Vechtstreek. Het gaat hierbij met name om de analyse
welke mogelijkheden tot bouwen vervallen ten opzichte van de huidige situatie. Op basis van de
analyse wordt bepaald of we als regio op de concept verordening willen reageren.
MRA agenda 2.0
De raadsconsulatie over de concept MRA agenda 2.0 heeft plaatsgevonden in november en
december 2019. In december is na behandeling in het algemeen bestuur een brief uitgegaan
richting MRA. Alle zienswijzen die door de verschillende partijen zijn ingebracht zijn door de MRA
verwerkt en deze agenda is nu aangeboden aan de colleges van B&W.
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/02/MRA-Agenda-2.0-2.pdf
Op het MRA congres d.d. 17 april wordt de agenda gepresenteerd. Er is een raadsinformatiebrief
opgesteld om de raden te informeren over het proces en hoe de zienswijzen van onze regio in de
eindversie verwerkt zijn.
Het algemeen bestuur van de Regio heeft in december 2019 besloten om te opteren voor het
trekkerschap van acht uitvoeringslijnen in de MRA.
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2019/12/07-e-Bijlage-4-Memo-trekkerschapuitvoeringslijnen-MRA-agenda-2-0.pdf
De trekkerschappen op de uitvoeringslijnen worden verdeeld in de platforms. Op een aantal van de
uitvoeringslijnen die we willen wordt een actieve lobby gevoerd. Daarnaast heeft de voorzitter van
het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Mobiliteit begin april een overleg met de nieuwe
gedeputeerde mobiliteit van de provincie waarin hij onze voorkeuren voor uitvoeringslijnen binnen
mobiliteit afstemt. Dit omdat wij als regio niet vertegenwoordigd zijn in Platform mobiliteit.
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Plan van aanpak Gebiedsagenda Landschap
Het portefeuillehoudersoverleg heeft in oktober 2019 gevraagd om een Gebiedsagenda Landschap
en in december 2019 de hoofdlijnen voor het plan van aanpak vastgesteld.
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2019/11/7b-Memo-hoofdlijn-proces-gebiedsagendalandschap.pdf
Het plan van aanpak dat nu voorligt gaat uit van twee stappen.
Stap 1 is het formuleren van algemene ambities en doelen vanuit bestaande documenten.
Stap 2 is het uitwerken van deelgebieden in uitvoeringslijnen.
Op dit moment worden twee uitvoeringslijnen voorgesteld;
1. Algemene uitvoeringslijn (waar vanuit onze landschapsinzet geprofileerd wordt in
netwerken)
2. Het nieuwe programma Groene Uitweggelden
Door te werken met een programmatische aanpak met uitvoeringslijnen kunnen andere
deelgebieden later worden toegevoegd aan de agenda. Het overleg geeft met betrekking tot de
scope van het plan aan dat de dynamiek en de netwerken voor het water anders zijn dan op het land
maar dat ook voor het IJmeer en Gooimeer urgente opgaven spelen, zoals de bestrijding van het
Fonteinkruid. Voor het overige wordt ingestemd met het plan van aanpak.
A27 Quickwins
Op 20 en 21 november 2019 vonden de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) plaats. Daar is besloten om de A27 op te nemen in het
programma Samen Werken aan Bereikbaarheid (SBAB). In dit programma worden de mogelijkheden
van verbreding onderzocht. Aanvullend is besloten dat de Quick Win Situatie wijzigen bij einde afrit
Eemnes wordt ondersteund en dat SBAB en de betrokken Utrechtse partijen gezamenlijk proberen
overeenstemming te bereiken over de uitvoering en financiering. Het Rijk heeft in beginsel
toegezegd 50% te willen bijdragen.
Het portefeuillehoudersoverleg ondersteunt de Quick Win en is bereid deze in te brengen in het
Provinciaal Verkeers- en Vervoersberaad (PVVB) in april 2020. De financieringsvraag wil het overleg
betrekken bij een integrale investeringsagenda voor alle infrastructurele ingrepen die nodig zijn in
onze regio. Dit gekoppeld aan een samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Holland waaraan
wordt gewerkt. De portefeuillehouder van Eemnes roept het overleg op om voortgang te houden
zodat er een concreet voorstel ligt bij het MIRT in november 2020. De verwachting is dat de
integraliteit in dit tijdpad kan passen. Als dat niet zo blijkt dan komt het onderwerp terug op de
agenda.
Verstedelijkingsstrategie
Het portefeuillehoudersoverleg stemt in met de bijdrage van de regio Gooi en Vechtstreek voor de
Verstedelijkingsstrategie van de MRA en stelt vast dat deze openbaar gedeeld kan worden. De
bijdrage is tot stand gekomen op basis van een bestuurlijke sessie op 7 februari en behandeling in
de colleges daarna. Het gaat hierbij om het aanleveren van agendapunten die kans maken op
rijksbijdragen in de periode 2020-2040. Het tijdpad hiervoor is zeer krap en laat geen tijd voor
consultatie van de raden. Afgesproken is dat aan de raden een raadsinformatiebrief wordt gestuurd.
Uiteindelijk ligt de besluitvorming over de gemeentelijke visie op ruimtelijke ordening bij de
gemeenteraden in de gemeentelijke omgevingsvisie.
Vrijgeven 30% versie Koersdocument
Op 31 oktober 2019 is het plan van aanpak voor de koersfase van de regionale samenwerking
omgevingsvisie en de globale planning richting het regiocongres d.d. 2 juli 2020 vastgesteld. Voor de
laatste stap van de analysefase zijn ontwikkelperspectieven gemaakt, inclusief een begeleidend
document voor de context.https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/samenwerkingomgevingsvisie/analysefase/
In een bestuurlijk atelier op 7 februari is een discussiedocument behandeld om richting te geven aan
de 30% versie van het koersdocument. Met nog een paar aanvullingen wordt besloten de 30% versie
van het koersdocument vrij te geven voor afstemming met de gemeenteraden en gebiedspartijen.
Tijdens het regiopodium van 18 mei wordt het koersdocument nader toegelicht aan de
gemeenteraadsleden. Op 18 juni zullen de wethouders Ruimtelijke Ordening het koersdocument

Pagina 2 van 5

bestuurlijk vaststellen in het portefeuillehoudersoverleg. Op het regiocongres op 2 juli gaan de
gemeenteraadsleden met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop het koersdocument lokaal
vertaald kan worden. Gemeenten bepalen vervolgens zelf op welke wijze de bouwstenen van het
koersdocument lokaal worden meegenomen.
Milieu en duurzaamheid
Mededelingen
Het portefeuillehoudersoverleg op 17 april valt gelijk met het MRA congres. Er wordt gezocht naar
een ander moment voor het portefeuillehoudersoverleg, rekening houdend met het tijdpad voor de
Regionale Energiestrategie (RES).
Terugkoppeling MRA
In het portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid van de MRA was het belangrijkste onderwerp
biomassa. Daarnaast was er een presentatie over circulaire economie.
Uitvoeringsprogramma en communicatieplan Energietransitie
Het uitvoeringsprogramma Energietransitie Gooi en Vechtstreek en de bijbehorende
communicatieaanpak worden door het portefeuillehoudersoverleg vastgesteld. In het programma
wordt de term energieneutraal vervangen door klimaatneutraal.
Het uitvoeringsprogramma is een uitwerking van de pijler ‘Een duurzaam Gooi en Vechtstreek’ van
de Regionale Samenwerkingsagenda. De hoofdlijnen van het programma zijn in 2019 al vastgesteld.
De bijbehorende begrotingswijziging die nodig is om gelden van de gemeenten naar de Regio te
verschuiven wordt door het Dagelijks Bestuur vrijgegeven om een zienswijze te vragen aan de
gemeenteraden. De programmabegroting kent nu nog veel PM posten die de komende jaren worden
ingevuld.
Gebruik biomassa in de MRA
Het Rijk heeft opdracht gegeven aan de SER om advies uit te brengen over houtgestookte
biomassacentrales als opmaat naar een landelijk duurzaamheidskader. Het MRA
portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid heeft besloten een brief te sturen waarin gemeenten hun
zorg over dit dossier uitspreken en aangeven op welke punten richtinggevende uitspraken nodig zijn
om verder te kunnen gaan met dit dossier. De brief bevat geen standpunt over biomassa maar gaat
in op een aantal onderwerpen die uitgezocht dienen te worden. De brief vanuit de MRA wordt door
alle gemeenten ondersteund en wordt lokaal ondertekend.
Proces grondstoffenvisie
Op 31 oktober 2019 heeft het portefeuillehoudersoverleg ingestemd met de start van de
ontwikkeling van een nieuwe grondstoffenvisie. Het procesvoorstel om tot deze visie te komen
wordt vastgesteld. In mei/juni 2020 wordt input voor deze visie opgehaald bij de raden en wordt er
een regiopodium gewijd aan dit onderwerp. In de 2e helft van 2020 wordt de regionale
grondstoffenvisie uitgewerkt en vastgesteld. In 2021 wordt deze visie vertaald naar een nieuw
uitvoeringsplan voor de periode daarna. Er zijn lopende contracten waar rekening mee gehouden
moet worden in bestuurlijke beslismomenten. Deze bepalen mede wanneer het nieuwe
uitvoeringsplan in zijn geheel van start kan.
Gemeente Gooise Meren geeft aan werk in de regio een belangrijk aspect te vinden om mee te
nemen in de vraag “hoe omgaan met afvalproducten en materialen. Wethouder Boudewijnse wordt
bestuurlijk trekker voor het spoor werkgelegenheid en circulaire economie en zal hiervoor
afstemmen met de bestuurlijk trekker circulaire economie.
Onderzoek Ja/Ja-sticker
De Ja/Ja-sticker betekent een omkering van het huidige systeem van drukwerk ontvangen, het
zogenaamde opt-in systeem. Hierbij geeft de ontvanger via de Ja/Ja-sticker toestemming voor de
bezorging van drukwerk. Het voorstel richt zich op reclamedrukwerk. Het is niet de bedoeling om de
bezorging van huis-aan-huis bladen via een opt-in systeem te regelen.
Vastgesteld wordt dat het wenselijk is om de invoering van een Ja/Ja-sticker mogelijk te maken in
de regionale afvalstoffenverordening. De daadwerkelijke invoering blijft een lokale afweging.
Ontwikkelingen mbt duurzaamheid en circulaire economie
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Besloten wordt te participeren en als regiogemeenten gezamenlijk op te trekken in het MRA
inkooptraject ‘circulaire verkeersborden’. Dit is een vervolg op de intentieverklaring “Circulair
inkopen en opdrachtgeverschap” die in juni 2018 is getekend door de MRA gemeenten. Tijdens de
Duurzaamheidstop in oktober 2019 is een selectie gemaakt van inkooppakketten waarvoor
gemeenten samen op willen trekken en kennis delen.
Er is budget ontvangen vanuit de VNG voor het ontwikkelen van materialenpaspoorten en een
materialen marktplaats.
In opvolging van de motie die in de raad van de gemeente Hilversum is aangenomen onderzoekt de
GAD samen met Hilversum de mogelijkheden om biodiesel te gebruiken voor de voertuigen van de
GAD. Daarnaast wordt vanuit de GAD breder gekeken naar alternatieven voor fossiele brandstof,
bijvoorbeeld elektrisch rijden voor de kleinere wagens.
In MRA is enthousiast gereageerd op de oproep ‘Stop single use plastics’, die eind vorig jaar aan ons
pfho M&D is overhandigd door verschillenden partijen in onze regio. Gedachte is om op schaal van
de MRA een vergelijkbare intentie uit te spreken, met betrokken MRA
leden, en deze te vertalen in een aantal acties om de hoeveelheid plastic terug te dringen.
Gemeente Wijdemeren meldt dat zij in de hemelwaterrioolverordening een subsidieregeling voor
groene daken heeft opgenomen en dat samen met gemeente Gooise Meren en Waternet onderzoek
wordt gedaan naar de mogelijkheden voor de inzet van aquathermie.
Verkenning werk en duurzaamheid
Er liggen kansen in de verbinding van de ontwikkelingen op duurzaamheid en de kansen voor
scholing en arbeid hierin. Hierover wordt gesproken met de GAD, Tomin en andere partijen.
Geadviseerd wordt een programmatische aanpak aan te houden waarin systeemvragen en concrete
projecten en korte en lange termijn goed onderscheiden worden.
Cultuur en Recreatie
Mededelingen
Het volgende portefeuillehoudersoverleg is op 17 april. Dit valt gelijk met het MRA congres. Er wordt
gezocht naar een alternatieve datum.
Wandelnetwerk
In Gooi en Vechtstreek is een pilot uitgevoerd vanuit de MRA doelstelling circulair inkopen. Hierbij is
een regionaal wandelnetwerk gerealiseerd met bewegwijzering van biocomposiet. In praktijk bleek
dat wandelaars de andere uitstraling van deze palen niet accepteren en dat de palen niet
vandalismebestendig zijn. Een belangrijk uitgangspunt voor het vervolg is draagvlak bij de
gebiedsbeherende partijen.
Het Goois Natuurreservaat (GNR) heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor houten palen met
FSC keurmerk. Natuurmonumenten heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de keuze voor
houten palen. Met dit inzicht wordt de pilot afgesloten. Er is gesproken over de te nemen
vervolgstappen zoals het vastleggen van afspraken, het vinden van aanvullende financiering en het
verwijderen en plaatsen van palen. Er wordt een bestuurlijk overleg gepland met alle betrokken
gebiedsbeheerders en de provincie om het vervolg verder af te stemmen.
Structurele financiering Regioconservator en Erfgoedfestival
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg van 20 september 2019 is afgesproken om structurele
financiering van de regioconservator en het Erfgoedfestival vanaf 2021 mee te nemen in de
kadernota’s 2020. De financiële vertaling per gemeente ten behoeve van de kadernota’s is gemaakt.
De portefeuillehouders nemen dit mee in de afweging voor de gemeentelijke kadernota’s in de
colleges. In een volgend portefeuillehoudersoverleg wordt geïnventariseerd welke afweging er in de
colleges is gemaakt en wat dat betekent voor alle gemeenten.
Tegelijkertijd worden de werkzaamheden van de regioconservator geëvalueerd naar aanleiding van
de eindrapportage naar het Mondriaanfonds. De resultaten van de evaluatie zijn er niet voordat de
kadernota’s behandeld worden in de colleges maar wel voor de behandeling van de kadernota’s in
de gemeenteraden.
Voortzetting programma Cultuureducatie met Kwaliteit
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Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is een stimuleringsregeling van het ministerie van
OCW. Deze regeling is gericht op het verankeren van cultuureducatie op scholen. Het programma
loopt eind 2020 af. De portefeuillehouders onderschrijven het belang van cultuureducatie.
Gemeenten moeten afwegen of zij een gevolg willen geven aan het programma voor de volgende
periode (2021-2014) en hiervoor financiering vrij kunnen maken. De regeling vereist cofinanciering.
Voor gemeente Hilversum geldt een andere aanvraagprocedure dan voor de kleinere gemeenten.
Rondvraag
Wimar Jaeger informeert het overleg ter inspiratie over de wijze waarop Hilversum haar
identiteitstraject heeft vormgegeven.
Hilversum heeft het festival Wonderfeel geholpen aanvragen te doen voor financiële ondersteuning
bij landelijke fondsen. Voorwaarde hiervoor is dat lokale overheden ook ondersteunen. Op dit
moment wordt Wonderfeel ondersteund door de gemeenten Wijdemeren, Gooise Meren en
Hilversum.
Economie en werk
Mededelingen
Wimar Jaeger wordt door de leden van CERT en Economie en Innovatie bedankt voor zijn inzet in de
regionale samenwerking.
Invest MRA & ROM-Utrecht
De regio’s Amsterdam en Utrecht zetten in samenwerking met de deelregio’s investeringsfondsen
op om economische groei te stimuleren en transitie opgaven (klimaat en energie) te realiseren.
Deze fondsen borgen regionale aansluiting bij investeringsbank Invest-NL. Het gaat om de
financiering van grote maatschappelijke opgaven die een publiek-private samenwerking vergen. In
de afgelopen portefeuillehoudersoverleggen is de ontwikkeling van Invest-MRA en ROM Utrecht
besproken.
Nu ligt het voorstel voor tot deelname aan Invest-MRA en ROM Utrecht als regio. De standpunten
zijn als volgt;
Bereidheid om deel te nemen aan ROM-Utrecht; Hilversum (is al toegetreden), Gooise Meren en
Weesp (uit solidariteit als de overige gemeenten ook mee zouden doen)
Bereidheid om deel te nemen aan Invest-MRA; Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren en Weesp
e
Er is dus geen 2/3 meerderheid voor deelname als regio.
Het is ook mogelijk om als gemeente deel te nemen. Dit betekent dat de gemeenten met een
positieve grondhouding ten opzichte van regionale deelname (Hilversum, Gooise Meren,
Wijdemeren en Weesp) nu hun deelname lokaal zullen afwegen. De gemeenten die nu niet willen
deelnemen (Huizen, Blaricum en Laren) willen afwachten hoe het instrument functioneert en dan
opnieuw de afweging maken. Over circa twee jaar wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd.
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