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Ruimte en mobiliteit
Mededelingen
Jelle Blaauwbroek, de accountmanager vanuit de provincie Noord-Holland voor de regio, neemt
afscheid. Zijn opvolger wordt Hil Kuypers
Resilience by design (watersysteem Gooi en Vechstreek)
Peter Smit, bestuurder van waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek, geeft een presentatie over
Resilience by Design. Dit is een project van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), dat als doel heeft
om antwoord te vinden op de vraag hoe je het Nederland van de toekomst voor de lange termijn
ontwerpt, waarbij klimaatadaptatie een onderdeel is in integrale investeringsbeslissingen. Vanuit het
onderzoek zijn negen demonstratieprojecten opgezet met verschillende stakeholders. In onze regio
het project Systeemherstel Utrechtse Heuvelrug. Het gaat om waterkwaliteit, drinkwaterwinning,
droogte of juist wateroverlast. De rapporten zijn hier beschikbaar:
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/programma/klimaatadaptatie/resiliencebydesign/
Concept nota van wijzigingen Koersdocument
Het Koersdocument biedt een bouwsteen voor de lokale omgevingsvisies voor wat betreft de
regionale context. In het vierde kwartaal van 2020 zijn de gemeenteraden en gebiedspartijen
geconsulteerd over de derde tussenstand van het Koersdocument. In de nota van wijzigingen
worden de reacties tot nu toe weergegeven en de voorgestelde verwerking hiervan. De politieke
discussiepunten zijn besproken. Dit onder voorbehoud van gemeente Huizen, omdat
raadsbehandeling hier nog plaats moet vinden. Voor het proces wordt vastgehouden aan het plan
van aanpak dat in september 2019 is vastgesteld. De definitieve versie van het Koersdocument
wordt in maart of april voorgelegd om vast te stellen en door te geleiden naar de colleges.
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/samenwerking-omgevingsvisie/
Milieu en duurzaamheid
Stand van zaken Metropoolregio Amsterdam
Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke reactie vanuit de regio Gooi en Vechtstreek op het
programma Circulaire Economie van de MRA. In dit programma wordt ingezet op circulaire inkoop,
circulariteit op grondstoffenstromen en interventies die de circulaire economie dichterbij brengen.
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/ontwikkelplan-circulaire-economie-mra/
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Werkplan 2021 Energiedienstenbedrijf
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.
In december is de stichting Energiedienstenbedrijf opgericht. Nu ligt het werkplan voor 2021 voor
ter goedkeuring. Daarbij is van belang dat het werkplan in lijn is met de bestuurlijk vastgestelde
verkenning Ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening, dat het werkplan de goede
activiteiten en prioriteiten bevat en gemeenten voldoende sturingsmogelijkheden bevat. Het is
zoeken naar de balans. Aan de ene kant is er behoefte aan sturing vanwege de inzet van
overheidsgelden. Aan de andere kant is het belangrijk het EDB de ruimte geven om te ondernemen
en op eigen benen te komen te staan, zodat het bedrijf na drie jaar zelfstandig zonder
overheidssteun verder kan. Afgesproken is dat in april, als de gesprekken met alle gemeenten zijn
gevoerd, meer inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van het rendement en dat in juni een
halfjaars evaluatie wordt gepland. Onder die voorwaarde wordt het werkplan geaccordeerd.
Cultuur en Recreatie
Evaluatie regioconservator
De inzet en resultaten van de regioconservator worden geëvalueerd middels een presentatie. De
conclusie is dat de Regioconservator positief effect heeft op de museale samenwerking en de
professionalisering van de musea, bijvoorbeeld op het beheer van de collecties. Daarnaast is de
besluitvorming over financiering in de afgelopen jaren geschetst en geïnventariseerd wat de
mogelijkheden zijn voor structurele financiering. In maart zal hierover een besluit worden genomen.
Stand van zaken Toerisme Gooi en Vecht
Nieuwe brochures zijn uitgestuurd. Brochures met verhaallijnen zijn in ontwikkeling. De nieuwe TOPborden zijn in ontwikkeling. Vanuit de Regio wordt een schouw gedaan van het fietsnetwerk zodat
het beheer en onderhoud met een schone lei aan de gebiedsbeheerders kan worden overgedragen.
De plaatsing van het wandelnetwerk is afgerond.
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