Datum

18 augustus 2020

Kenmerk

20.0004327

Inlichtingen

Marc Maassen/Igor Meuwese

Telefoon

(035) 6926444

Onderwerp

Proces Grondstoffenvisie

Gemeenteraden
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren

Geachte raadsleden,
In april 2020 heeft het portefeuillehoudersoverleg het startmemo Grondstoffenvisie vastgesteld. Dit
startmemo is op xxx ter informatie aan u aangeboden. Graag wil ik u informeren over de vervolgstappen
en de rol van de raden hierin. In het startmemo grondstoffenvisie is op pagina 9 de planning om te komen
tot de Grondstoffenvisie beschreven. Deze planning is iets gewijzigd. Door de Coronacrisis het
regiopodium en de consultatie van de raden uitgesteld tot na het zomerreces.
Nieuwe planning grondstoffenvisie
april 2020

PFHO / colleges

27 augustus 2020
1 september 2020

PFHO
colleges

11 september 2020

Regiopodium

vaststellen startmemo en doorzending met RIB naar de raden
vaststellen raadsvoorstel vraagstukken ter consultatie raden en aanbieden aan
colleges
vaststellen raadsvoorstel vraagstukken ter consultatie raden
Informeren raadsleden over context circulaire economie en vraagstukken
grondstoffenvisie

september-november
4 december 2020
half jan 21
jan/feb 21
feb./maart 21

Raden
PFHO
PFHO / colleges
Raden
PFHO

Consultatie gemeenteraden via raadsvoorstel vraagstukken
Bespreken opbrengsten raadsconconsultatie en richting geven voor visie
Vrijgeven concept visie voor zienswijzen
Zienswijzenprocedure op concept visie
Adviseren op definitieve visie

maart/april 21

Algemeen Bestuur regio Vaststellen definitieve Grondstoffenvisie

In de periode september-oktober zullen de raden worden gevraagd om richting te geven aan de uitwerking
van de visie aan de hand van drie vraagstukken die middels een raadsvoorstel zullen worden voorgelegd.
Het regiopodium op 11 september gaat vooraf aan deze consultatie. Tijdens het regiopodium worden de
woordvoerders op dit dossier en overige geïnteresseerde raadsleden nader geïnformeerd over de
vraagstukken uit het raadsvoorstel en de context van de circulaire economie.
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Verdiepend onderzoek
In het raadsvoorstel worden bij de drie vraagstukken de effecten van elke keuze in beeld gebracht.
Daarnaast wordt in de zomer een verdiepend onderzoek uitgevoerd door Bureau K+V om te zorgen dat de
raden goed onderbouwd richting kunnen geven. Het rapport van Bureau K+V komt begin september
beschikbaar.
Aanbevelingen werkgroep Verbetering Besluitvorming Regio
Een tweede ontwikkeling die van invloed is op de planning van de Grondstoffenvisie, is het traject
Verbetering Besluitvorming Regio. In juni 2020 heeft de werkgroep Verbetering Besluitvorming Regio,
onder leiding van Nanning Mol, haar aanbevelingen opgeleverd. In het najaar zal Nanning Mol de raden
langsgaan om hen over de aanbevelingen te consulteren. Begin juli heeft het Algemeen Bestuur besloten,
en zo is ook afgesproken in het griffiersoverleg, om alvast zoveel mogelijk volgens de aanbevelingen te
gaan werken. Dit zodat we meteen gebruik kunnen maken van de verbeterkansen die de aanbevelingen
bieden en er snel ervaring opgedaan kan worden met nieuwe werkwijzen.
Het volgen van de aanbevelingen van de werkgroep Verbetering Besluitvorming Regio betekende voor het
voorstel vraagstukken grondstoffenvisie dat dit voorstel tijdens het zomerreces moest worden
aangepast. In plaats van een neutrale consultatie van de raden over de vraagstukken, naar keuze in de
raadscommissie of in de gemeenteraad, wordt nu in alle raden een raadsvoorstel voorgelegd waarin het
portefeuillehoudersoverleg ook haar voorkeurskeuze aangeeft.
Hoewel deze aanpassing opnieuw druk gaf op de planning heeft het portefeuillehoudersoverleg besloten
hierdoor niet verder in te willen vertragen. Dit gezien de wens vanuit de gemeenteraden om snel in
gesprek te gaan over de grondstoffenvisie. De colleges besluiten naar verwachting op 1 september over
het raadsvoorstel. De planning van het regiopodium en de raadsconsultatie zoals hierboven beschreven
kan hiermee ongewijzigd blijven. Het raadsvoorstel wordt op 2 september beschikbaar gesteld, tenzij de
besluitvorming anders loopt dan voorzien. Het rapport van K+V wordt zo snel mogelijk daarna maar
tenminste voor 11 september beschikbaar gesteld.
Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>
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