In het kader van de Regio Gooi en Vechtstreek wordt gewerkt aan een koersdocument, als product van de
koersfase van de regionale samenwerking omgevingsvisie. Ook voor dit proces hebben de maatregelen
tegen verspreiding van het coronavirus COVID-19 gevolgen. In deze brief wordt u hierover geïnformeerd.
Stand van zaken samenwerking omgevingsvisie
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In maart 2020 zijn de ontwikkelperspectieven afgerond, dit was de laatste stap in de analysefase. De
koersfase is gestart met openbaarmaking van de eerste tussenstand van het koersdocument, ten
behoeve van bespreking met raden en gebiedspartijen. Er zijn nog wel diverse gebiedspartijen die een
schriftelijke reactie hebben gegeven, maar bespreking met raden heeft nauwelijks kunnen plaatsvinden.
Aangepaste planning
Ook de komende periode is een gedegen bespreking met raden en gebiedspartijen niet mogelijk. In het
portefeuillehoudersoverleg van 16 april jl. is daarom afgesproken om de planning aan te passen. De
vaststelling van het koersdocument verschuift van juni 2020 naar eind oktober/begin november 2020.
e
Daarbij geldt als voorwaarde dat in september een bespreking van de 2 tussenstand met raden kan
plaatsvinden. U vindt de aangepaste planning in de bijlage.
Werkzaamheden komende periode
De tweede tussenstand van het koersdocument wordt voor de zomer openbaar gemaakt. Voor de tweede
tussenstand zal met name gewerkt worden aan tekstuele aanpassingen en het verbeteren van
kaartbeelden en opmaak. Er worden geen grote inhoudelijke koerswijzigingen aangebracht.
Daarnaast wordt ten behoeve van de bespreking van de tweede tussenstand een notitie voorbereid met
de kern van de ingekomen reacties en de grote politieke vraagstukken waar (nog) geen richting of
consensus over bestaat.
Uit de reacties en bespreking in het portefeuillehoudersoverleg komt in ieder geval naar voren dat het
formuleren van de economische ambities nadere aandacht vraagt. Daarom wordt in de komende
maanden een nadere analyse uitgevoerd naar de betekenis van economische ambities voor de ruimte
voor werklocaties en bedrijventerreinen.
Er wordt daarnaast nagedacht of en hoe de nieuwe tussenstand van het koersdocument op een digitale
wijze kan worden gepresenteerd, anders dan alleen in de vorm van een document. Op de website vindt u
al factsheets waarin de opgaven uit de analysefase kernachtig staan weergegeven.
U kunt alle informatie, onderzoeken en rapporten vinden op
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/samenwerking-omgevingsvisie/
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De ontwikkelperspectieven zijn onderzoeksmodellen die tonen hoe de regio zich ontwikkeld als er een bepaalde dominante

beleidsinvalshoek wordt gekozen, zoals klimaat of wonen/werk. Ze hebben geen enkele status, het is bedoeld als hulpmiddel. U
vindt ze hier: https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/samenwerking-omgevingsvisie/analysefase/
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