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RESUMÉ 

Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein                                                                 3 en 4 december 2020                                                  .. 
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Woningcorporaties: Linda Lagemaat, Anne Oosterbaan, Harro Zanting 

Contactpersoon Jacqueline Agricola 

E-mail j.agricola@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 21.0002251 

 
Ruimte en mobiliteit 
 
Stand van zaken Metropoolregio Amsterdam 

Voor de tweede tranche van de Regeling Bouwimpuls is bij het Rijk voor zes steden uit de MRA een 
aanvraag gedaan. Daarbij is Hilversum voor de ontwikkeling van 605 woningen in het 
stationsgebied. Voor de komende tranches staan vanuit Gooi en Vechtstreek nog knooppunt Crailo 
en Bussum Zuid op de versnellingslijst. Voor meer informatie over de regeling zie 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/woningbouwimpuls 
 
Vanuit Gooi en Vechtstreek worden vanaf 2021 op de uitvoeringslijnen van de MRA agenda 2.0 drie 
trekkerschappen ingevuld; op wonen (wethouder Boom), landschap (wethouder Heller) en 
duurzame mobiliteit (wethouder Wolthers). 
 
Op 25 november heeft het bestuurlijk overleg MIRT plaatsgevonden. In dit overleg stemt het Rijk af 
met de gebiedsdelen over haar investeringen in wegen, spoor en waterwegen. Aan de 
gemeenteraden wordt een raadsinformatiebrief verzonden om hen te informeren over de 
uitkomsten van het overleg. https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2020/12/201203-
Informatiebrief-BO-MIRT.pdf 

 
Mobiliteitsperspectief knooppunt Crailo 

Rondom Crailo spelen verschillende ontwikkelingen die vragen om een mobiliteitsvisie op deze 
verkeersknoop. De ruimtelijke ontwikkeling bij Tergooi en Crailo vragen om een veilig en 
aantrekkelijk knooppunt en voor fietsers moet de situatie worden verbeterd. Bij Crailo zijn vijf 
gemeenten, de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat betrokken als wegbeheerders en/of 
gebiedsontwikkelaars. Gemeenten verkennen de mogelijkheden voor duurzame oplossingen voor 
het knooppunt en gaan als eerste stap in gesprek met de provincie hierover. 

 
OV Toekomstbeeld 

Het doel van het memo OV Toekomstbeeld is de inzet vanuit Gooi en Vechtstreek om de toekomst 
van het openbaar vervoer te bepalen in de verschillende lobby-trajecten. Voor de Gooi Corridor is het 
belangrijk om ruimte te vinden op het spoor om een groeiend aantal passagiers kwijt te kunnen.  
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Bouwen en wonen 
 
Afstemming ambities woonakkoord 

De provincie Noord Holland wil invulling geven aan haar beleid op het thema wonen (in de 
omgevingsvisie) door woonakkoorden te sluiten met regio’s. Dit biedt een goede kans om vorm en 
inhoud te geven aan de regionale extra wensen ten aanzien van bouwen en betaalbaarheid, zoals 
besloten in het portefeuillehoudersoverleg op 18 juni jl. 
Het woonakkoord wordt ingevuld door gemeenten en provincie samen met de woningcorporaties. 
Op hoofdlijnen zijn alle partijen het eens met de ambities en de inhoud. De gemeenten en 
corporaties vinden samenwerking op wonen essentieel waarbij er ruimte is voor diversiteit en 
differentiatie. Gedeputeerde Loggen geeft aan dat de regiogemeenten een goed en snel proces 
lopen met elkaar en hier trots op mogen zijn.  
Wijdemeren heeft een voorbehoud met betrekking tot buitenstedelijk bouwen voor wat betreft het 
eigen grondgebied. Gedeputeerde Loggen geeft aan te begrijpen dat een akkoord over een groter 
gebied voor kleinere gebiedsdelen knelpunten kunnen opleveren. Hij geeft aan dat verkend wordt 
wat mogelijk is vanuit het bestaande gebiedsakkoord met Wijdemeren en dat het meest vruchtbaar 
is om het gesprek te voeren vanuit de opgave in plaats vanuit locaties. 
Een aantal aandachtspunten en vervolgstappen wordt nog uitgewerkt door de projectgroep.  

 
 
Milieu en duurzaamheid 
 
Stand van zaken Metropoolregio Amsterdam 

De MRA werkt aan zogenaamde ‘Green Deals’; afspraken met het bedrijfsleven waarmee wordt 
ingezet op verduurzaming en economisch herstel. Deze worden in 2021 verder uitgewerkt. Gooi en 
Vechtstreek voert een verkenning uit welke projecten in onze gemeenten lopen waarmee bij de  
‘Green Deals’ kan worden aangehaakt.    

 
Garantiefonds VvE 

Een regionaal Garantiefonds biedt een oplossing voor appartementseigenaren voor de gevallen 
waarin het Nationaal Warmtefonds (NWF) niet toereikend waardoor de renovatie en verduurzaming 
financieel niet haalbaar is. Doel is de verduurzaming van woningen, stimuleren en faciliteren. Er 
wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten moeten voor de zomer beschikbaar 
zijn. In Blaricum loopt een vergelijkbaar initiatief voor één specifieke VvE wat al iets verder 
ontwikkeld is. Het is wellicht mogelijk beide initiatieven later samen te laten gaan. 

 
Energieopwek en besparing bij bedrijven (inclusief vervolgoverleg 6 januari 2021) 

Overleg 4 december 2020: 
Het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid heeft op 19 juni 2020 gevraagd om een 
aanpak te ontwikkelen om de potentie voor opwek en besparing bij bedrijven te gaan benutten en 
versnellen. Er is een aanpak opgesteld voor zonnepanelen op grote daken en een aanpak voor 
toezicht op de energiebesparingsplicht bij bedrijven. Deze aanpakken zijn gekoppeld in een 
regionale pilot, samen met de provincie Noord-Holland. Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren en 
Weesp zijn positief over het voorstel. Voor Weesp is niet zeker of zij vanaf 2022 ook nog mee kan 
doen in de regionale aanpak. Gooise Meren en Wijdemeren hebben de voorkeur voor een aanpak 
waarin een grotere rol voor de energiecoöperaties is weggelegd.  
Gedeputeerde Stigter geeft aan dat de provinciale bijdrage waarmee rekening is gehouden slechts 
voor de helft beschikbaar is want de huidige regelingen lopen af. Er komen wel nieuwe regelingen 
volgend jaar. Het voorstel wordt aangehouden zodat een alternatieve financiële dekking kan worden 
gezocht. Deze tijd wordt ook gebruikt om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om Gooise Meren 
en Wijdemeren alsnog te laten aanhaken. Het streven is in 2021 gebruik te kunnen maken van de 
rijksregeling SDE in september.   
Overleg 6 januari 2021: 
Er is alternatieve dekking gevonden voor het gat in de begroting door de aflopende provinciale 
regeling in de beschikbare budgetten voor de energietransitie. Dit wordt ingezet in afwachting van 
de toekenning door de provincie van het tweede deel van de subsidie op basis van de nieuwe 
regelingen. Er is gesproken met Gooise Meren en Wijdemeren en geconstateerd dat de beide 
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aanpakken helaas niet verenigbaar zijn. Dit betekent dat de regionale aanpak met vijf gemeenten 
wordt voortgezet als ‘coalition of the willing’. Wel is afgesproken om ervaringen uit te wisselen 
zodat er van elkaars aanpakken geleerd kan worden. 

 
Reactienota concept Regionale Energiestrategie 

In april 2020 is de concept Regionale Energiestrategie (RES) gepubliceerd. Betrokkenen konden 
hierop reageren via een digitale consultatie en bij de gemeenteraden zijn wensen en bedenkingen 
opgehaald. De reactienota geeft antwoord op de binnengekomen reacties en wensen en 
bedenkingen en geeft aan welke wijzigingen zijn verwerkt in de RES 1.0. 
De consultatie van de gemeenteraden heeft geleid tot het schrappen van een aantal zoekgebieden. 
De landschappelijke waarden van onze regio spelen hierbij een grote rol. Met deze bijstelling is 
twee-derde van het oorspronkelijke bod vervallen. Gedeputeerde Stigter geeft aan dat deze 
opbrengst teleurstellend is en niet vergelijkbaar met andere regio’s. Het is goed dat wel is gesteld 
dat Gooi en Vechtstreek alternatieve zoekgebieden gaat zoeken.  

 
Voortgangsrapportage Energiedienstenbedrijf 

De voortgangsrapportage geeft het actuele overzicht van de lopende activiteiten van het 
energiedienstenbedrijf en de vervolgacties op de korte termijn. Het doel van het 
Energiedienstenbedrijf is om door een goede ketensamenwerking een impuls te geven aan 
verduurzaming van woningen. Onderdelen van de keten zijn Energie Verbonden, de samenwerking 
van de lokale energiecoöperaties, het Duurzaam Bouwloket en product-markt combinaties voor 
specifieke woningen of bouwperiodes.  
Voor woningen van ‘95 en VvE’s is inmiddels een goed concept beschikbaar voor verduurzaming. 
Door corona loopt de afstemming binnen de VvE’s trager doordat de leden fysiek niet bij elkaar 
kunnen komen voor besluitvorming. Voor jaren 30 woningen en jaren 70 woningen wordt gewerkt 
aan een aanpak waardoor de financiering van verduurzaming haalbaar wordt. Het concept komt van 
buiten de regio maar wordt lokaal geïmplementeerd en uitgevoerd.  Voor monumenten loopt een 
traject met maatwerkfinanciering met bureau Groene Grachten. Voor woningeigenaren die niet 
kiezen voor volledig energieneutraal maar tussenstappen willen maken is het Duurzaam Bouwloket 
beschikbaar voor advies, ondersteuning en doorgeleiding naar regionale bedrijven voor de 
uitvoering van de maatregelen.  
In december wordt de stichting Energiedienstenbedrijf opgericht. De bestuurders komen vanuit de 
belangrijkste ketenpartners. Het werkplan met begroting voor 2021 zal in januari 2021 geagendeerd 
worden. 

 
Strategie gezamenlijke inkoop duurzame energie 

Er wordt een strategie ontwikkeld voor de verdere verduurzaming van de gezamenlijke inkoop van 
energie voor de periode vanaf 2022. Daarbij willen we de regionale additionele opwek van duurzame 
energie maximaal stimuleren. Dit bereiken we door een deel van de energie direct bij de energie 
coöperaties in te kopen. Dit stimuleert onder andere de ontwikkeling van zonnepanelen op daken.  
De provincie oriënteert ook op duurzame inkoop en wil hiervoor aansluiten bij een samenwerking 
van provincies of bij een regionale samenwerking. Aansluiting bij Gooi en Vechtstreek is dan ook 
een optie om te onderzoeken. 

 
Terugkoppeling raadsconsultatie en vervolg grondstoffenvisie 

Aan de raden is een zienswijze gevraagd op een aantal vraagstukken ten behoeve van de nieuwe 
grondstoffenvisie. De opbrengst van deze consultatie wordt gedeeld en de vervolgstappen richting 
de grondstoffenvisie geschetst. Op basis van de raadsconsultatie is  het wenselijk dat de keuze 
voor de toekomstige invulling van de afvalstroom PMD (plastic en metalen verpakkingen en 
drinkpakken) tegelijkertijd met de visie wordt voorgelegd in plaats van volgordelijk.  
Het Rijk evalueert nu ook het landelijke VANG beleid. Het rijksbeleid is een belangrijke factor in de 
afweging voor de afvalstroom PMD omdat dit grotendeels de kosten van deze afvalstroom bepaalt, 
met name het kostenverschil tussen bronscheiding en nascheiding. Daarom wordt de planning voor 
de Grondstoffenvisie bijgesteld en zal de visie en de afweging over de PMD stroom niet in juli 2021 
maar na de zomer aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd.  
De raden worden geïnformeerd over het hervatten van de distributie van gratis PMD zakken. 

 



Pagina 4 van 5 

Erfpachtovereenkomst Crailoo 

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering en dienstverlening van de GAD te kunnen borgen wordt 
een erfpachtovereenkomst aangegaan voor 50 jaar voor het terrein Crailoo. De eigenaar is NS 
Stations. Hierdoor wordt het mogelijk het overslag en scheidingsstation te vernieuwen. De 
erfpachtovereenkomst vervangt twee lopende erfpachtovereenkomsten en een huurovereenkomst. 
De kosten blijven binnen de begroting en het betreft een iets groter terrein. Na vaststelling door het 
Dagelijks Bestuur en goedkeuring door het Algemeen Bestuur wordt de erfpachtovereenkomst 
getekend. Het investeringsplan voor station Crailoo wordt nog ontwikkeld en zal separaat worden 
voorgelegd. 

 
 
Economie en innovatie 
 
Mededelingen 

Utrechts aanbod 
De regio Utrecht heeft een propositie opgesteld met de sterke punten en uitdagingen van de regio 
als inbreng voor de nieuwe Kabinetsformatie na de landelijke verkiezingen in het voorjaar van 2021. 
Hilversum is in een late fase gevraagd inbreng te leveren voor dit zogenaamde ‘Utrechts aanbod’. 
Op basis van bestaande uitgangspunten (bijvoorbeeld besluit MIRT onderzoek Oostkant 
Amsterdam en Regionale Samenwerkingsagenda) is regionale inbreng geleverd. Het is krachtig dat 
regio Utrecht provincie-overstijgende enkele opgaven agendeert. Het verzoek om de regio in een 
vervolg eerder te betrekken wordt bestuurlijk overgedragen. 
 
MRA Invest 
Binnen de Metropoolregio Amsterdam is afgesproken om Invest-MRA door te ontwikkelen tot een 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Hiermee sluit de MRA aan op het landelijk netwerk 
van ROM’s, kan een bredere groep bedrijven worden ondersteund en kunnen rijksregelingen worden 
uitgevoerd. In de beoogde ROM zal het ministerie van EZK participeren. De uitgangspunten van 
Invest-MRA – focus op de verduurzaming van de economie – blijven ook in de ROM overeind. 
Portefeuillehouders zien aanleiding om deze veranderde opzet in een volgend overleg te bespreken.   
 
Green Deal MRA 
In MRA verband wordt verkend welke mogelijkheden er zijn om enkele ‘duurzaam-herstel’ projecten 
uit te werken en een Green Deal te sluiten met het Rijk. Gooi en Vechtstreek werkt momenteel aan 
een projectenportfolio om snel en effectief te reageren als dit soort kansen zich voordoen. Verkend 
wordt welke projecten gestart zijn of worden waarbij nadrukkelijk sprake is van toegevoegde 
waarde op het vlak van duurzaamheid, circulaire economie, werkgelegenheid en talentontwikkeling.  
 
Vervolg analyse werklocaties 
Eind september 2020 is de analyse werklocaties Gooi en Vechtstreek afgerond. Dit is een 
onderliggende analyse voor het regionale koersdocument. In het rapport worden aanbevelingen 
gedaan waarvan ambtelijk wordt onderzocht of en hoe deze kunnen worden opgevolgd. Een 
concreet voorstel volgt eerste helft 2021. 

 
Kennismaking gedeputeerde Zaal 

Gedeputeerde  Zaal (o.a. Economie, onderwijs en arbeidsmarkt) maakte kennis met de 
portefeuillehouders economie & innovatie. Basis voor het overleg vormde een presentatie over de 
economische situatie in Gooi en Vechtstreek. De gedeputeerde en portefeuillehouders zien kansen 
om de bestaande samenwerking te intensiveren. De gedeputeerde prees de integrale aanpak van de 
arbeidsmarktprogramma’s en wil graag in 2021 een verdiepend overleg over het Duurzaam herstel 
fonds van de Provincie en de economische ontwikkeling van de regio. Ook brengt zij graag een 
werkbezoek aan het Mediapark om meer te leren over de activiteiten rondom Artificial Intelligence.  

 
Bijstelling arbeidsmarktprogramma’s Werken aan werk en perspectief op werk 

De arbeidsmarktprogramma’s Werken aan Werk en Perspectief op Werk zijn begin 2020 gestart. 
Hoewel beide programma’s volgens planning verliepen is onderzocht of de coronacrisis aanleiding 
is tot bijstelling. Doel hiervan is de economische gevolgen van de crisis te verzachten en 
tegelijkertijd andere maatschappelijke lange termijn doelen te bevorderen.  

https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2020-11/UTRECHTS-KABINET-AANBOD-VERDIEPING%20def.pdf


Pagina 5 van 5 

In overleg met werkgevers en instellingen uit de zorgbranche, energietransitie, media en circulaire 
economie zijn nieuwe projecten uitgewerkt, die in januari 2021 direct kunnen starten. Projecten die 
leiden tot meer banen, meer opleidingen en meer dienstverlening aan werkgevers en werknemers. 
Zodat de inwoners in onze regio kans op werk houden en werkgevers ondersteuning krijgen in deze 
moeilijke tijden. De bijstelling is financieel neutraal, doordat de bijstelling binnen de financiële 
kaders blijft van beide arbeidsmarktprogramma’s Werken aan Werk en Perspectief op Werk.  
Het portefeuillehoudersoverleg Economie en Innovatie is gevraagd om te adviseren aan het 
portefeuillehoudersoverleg Sociaal domein op deze bijstelling. Het portefeuillehoudersoverleg 
Milieu en Duurzaamheid is gevraagd te adviseren op twee specifieke projecten die ook een 
verduurzamingsdoelstelling hebben; project Hout en Waardebox. Beide overleggen adviseren 
positief. De inzet op de energietransitie wordt nog verder uitgewerkt. De balans tussen kosten en 
rendement worden gemonitord. 

 
 
 
Cultuur en Recreatie 
 
Stand van zaken corona 

In het bestuurlijk overleg tussen de provincie en gemeenten over het provinciale noodfonds in het 
kader van corona is besloten het restbudget over te hevelen naar 2021. Er wordt in 2021 opnieuw 
gekeken naar de verhouding van de gemeentelijke cofinanciering. Wethouder Kuipers heeft de 
provincie namens de regio bedankt voor de ondersteuning aan de culturele instellingen. 
 
Er moet tijdig gekeken worden hoe in 2021 omgegaan moet worden met evenementen. Het zal nog 
een tijd duren voordat de beperkingen echt voorbij zijn. De sector pleit bij het Rijk voor  beleid om 
onder restricties in de open lucht evenementen te kunnen organiseren.  
Door corona is een versnelling ontstaan in de digitalisering in de culturele sector. Bijvoorbeeld door 
voorstellingen te organiseren voor een klein publiek en voor groter publiek te streamen.  
 
De promotie vanuit Visit Gooi en Vecht is nu vooral gericht op de recreatiemogelijkheden buiten in 
verband met de corona-maatregelen. Afstemming met de GGD vindt plaats om waar mogelijk een 
koppeling te maken met de GGD-promotie ‘Blijf gezond’.  

 
Recreatienetwerken 

De plaatsing van de nieuwe houten palen van het wandelroutenetwerk is bijna afgerond.  De 
betrokkenheid van en afstemming met de beheerders van de terreinen is goed. De TOP (toeristisch 
overstappunt)-borden worden vernieuwd, hierop wordt nu naast het fietsknooppuntennetwerk ook 
het wandelnetwerk toegevoegd. 
In het kader van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is een kano-overdraagplaats 
gerealiseerd tussen de Wijde Blik en de Vuntusplas. 

 
Regioconservator 

De regioconservator richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen musea. Tijdens het 
portefeuillehoudersoverleg van 19 juni 2020 zijn afspraken gemaakt over de incidentele financiering 
in 2021. In het eerste kwartaal 2021 wordt gekeken naar de financiering vanaf 2022. Als eerste stap 
wordt in het volgende overleg met een presentatie de inzet van de regioconservator geëvalueerd ter 
onderbouwing van de financiële discussie in een volgend overleg.  
Aan het Huizer Museum is een kickstart subsidie toegekend. De regioconservator heeft deze 
aanvraag ondersteund. 

 

 


