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Ruimte en mobiliteit
Terugkoppeling MRA
Een voorstel voor de financiering van ambtelijke ondersteuning bestuurlijk trekkers in de MRA wordt
schriftelijk voorgelegd.
In het MRA portefeuillehoudersoverleg Landschap is gesproken over de landschapskaarten en over
het knelpunt van financiering en beheer van het landschap. Daarbij de vraag hoe de
landschapsopgave integraal geagendeerd kan worden.
In het MRA platform Ruimte was het hoofdonderwerp de Verstedelijkingsstrategie. Vanuit Gooi en
Vechtstreek is ook aandacht gevraagd voor de landschapsopgave, met name op de ecologische
verbindingen tussen gebieden.
In de Regiegroep is het voorstel van de transitiecommissie besproken over de versterking van de
samenwerking van de MRA. De raden worden voor de zomer over het voorstel geconsulteerd
worden.
Vaststelling Koersdocument
De eindversie van het Koersdocument ligt voor ter vaststelling. Na een gedegen traject van circa
drie jaar van verkenningen, analyses en participatie ligt er een eindproduct als bouwsteen voor de
lokale omgevingsvisies voor de regionale context.
De Nota van wijzigingen geeft aan hoe de inbreng vanuit alle raden en gebiedspartijen is verwerkt
ten opzichte van de derde tussenstand. In het vorige portefeuillehoudersoverleg is richting gegeven
aan een aantal politieke vraagstukken waarvoor de inbreng vanuit gemeenten en gebiedspartijen
niet eenduidig was. Meer achtergrondinformatie vindt u hier.
Verstedelijkingsstrategie
De stand van zaken van de Verstedelijkingsstrategie wordt gedeeld. In de komende periode worden
de raden betrokken bij de Verstedelijkingsstrategie met een Webinar en een raadsconsultatie. In de
planning is het een uitdaging om ook tijd te hebben voor regionale afstemming en voorbereiding. Dit
wordt veroorzaakt doordat de planning vanuit de MRA moet aansluiten op het bestuurlijk overleg
MIRT met het rijk in november. Meer informatie over de Verstedelijkingsstrategie vindt u hier op de
website van de MRA
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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 2020. Het woonakkoord wordt ingevuld door
gemeenten en provincie samen met de woningcorporaties.
In december 2020 hebben alle partijen op hoofdlijnen ingestemd met de ambities en de inhoud van
het woonakkoord waarbij een lijst met tien punten nog zou worden uitgewerkt. Vanuit gemeenten
was het belangrijkste punt een passage over de positie van de kleine kernen op verzoek van
Wijdemeren. Het portefeuillehoudersoverleg stemt in met de wijze waarop de tien punten zijn
uitgewerkt.
Voor de ondertekening van het woonakkoord worden de raden geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief. Gemeenten Hilversum en Wijdemeren tekenen later omdat in die gemeenten
nu een traject loopt om een lokale woonvisie vast te stellen. Er wordt gestreefd naar vaststelling op
respectievelijk 7 en 8 juli. Weesp geeft aan een voorkeur te hebben voor gezamenlijke
ondertekening door alle regiogemeenten tegelijk. De regeling van de provincie laat echter geen
ruimte om met de hele regio ondertekening uit te stellen tot juli. Uitgangspunt voor de overige
gemeenten blijft daarom tekenen in april.
Milieu en duurzaamheid
Mededelingen Energiedienstenbedrijf
Bert Rebel als voorzitter Milieu en Duurzaamheid en Bart Heller als bestuurlijk trekker op
duurzaamheid, hebben een gesprek gevoerd met drie bestuursleden van Energie Verbonden over de
invulling en besluitvorming rondom het Energie Dienstenbedrijf. De bestuursleden zijn geïnformeerd
over de recente besluitvorming over het Energiedienstenbedrijf en er zijn afspraken gemaakt over de
training van energiecoaches. Verdere afstemming zal nog plaatsvinden over de financiering van de
energie coöperaties.
Het Energiedienstenbedrijf voert gesprekken met de gemeenten om afspraken te maken over de
invulling van lokale prioriteiten. Het streven is deze gesprekken in het eerste kwartaal van 2021 af te
ronden zodat Het Energiedienstenbedrijf aan de slag kan en de financiering van de energie
coöperaties kan invullen.
Verkenning landschap, natuur en energie
Het aantal zoekgebieden in de RES NHZ voor opwekking van duurzame energie in de regio Gooi en
Vechtstreek is beperkt. Dit komt vooral door de beperkingen die de natuur en het cultuurhistorisch
landschap met zich mee brengen. Daarnaast zijn er in het proces verschillende zoekgebieden
afgevallen. Daarom moeten we op zoek naar alternatieven.
In de RES is met name gekeken naar grootschalige mogelijkheden voor opwekking van duurzame
energie. Daarom wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor kleinschaligere
opwek van duurzame energie in landschap en natuur. Aandacht wordt gevraagd voor een duidelijke
definiëring van wat wel en niet onder kleinschalige projecten valt en voor afstemming met zowel de
portefeuillehouders duurzaamheid als de portefeuillehouders landschap.
Uitkomsten van de verkenning kunnen niet meer worden opgenomen in de RES 1.0 maar worden
verwerkt in de RES 2.0. Natuurorganisaties worden nauw betrokken bij dit onderzoek.
Kostenontwikkeling GAD
Het portefeuillehoudersoverleg is op hoofdlijnen geïnformeerd over de kostenontwikkeling bij de
GAD. Door marktomstandigheden en de afvalstoffenheffing nemen de kosten toe en dit heeft effect
op de afvalstoffenheffing. Deze ontwikkeling wordt betrokken bij de invulling van de
bezuinigingstaakstelling van circa 3% waar de regio aan werkt op verzoek van de gemeenten.

Pagina 2 van 4

Cultuur en Recreatie
Mededelingen Toerisme Gooi en Vecht
Er zijn acht elektrische deelfietsen geplaatst in Weesp. In Bussum werd gekeken naar plaatsing van
deelfietsen bij Sportcentrum de Zandzee, maar nu wordt gekeken naar integratie bij Buitenpoort
Bussum-Zuid, bij het station.
De voorbereiding van het Erfgoedfestival 2021 is gestart. De musea werken hiervoor samen met de
regioconservator. Het festival wordt op 19 mei bij Singer Laren geopend door gedeputeerde Zita
Pels. Het programma richt zich, in verband met corona, vooral op buitenactiviteiten. Dit vergroot de
kans dat activiteiten inderdaad door kunnen gaan.
Terugkoppeling MRA
Het rijk, de provincie en de MRA sluiten een Cultuur-convenant. Vanuit de MRA wordt dit
ondertekend door de gemeenten Amsterdam en Haarlem. Verder zetten de partijen met het
convenant in op cultuureducatie.
Evaluatie regioconservator
Gesproken is over de voortzetting van de museale samenwerking onder leiding van de
regioconservator. Men is het eens over de meerwaarde op inhoud maar de structurele financiering
is een knelpunt. De samenwerkende musea hebben een brief gestuurd naar de colleges waarin zij
voorstellen om in 2022 en 2023 uit te gaan van een basisfinanciering vanuit de regiobegroting. Dit
voorstel wordt betrokken bij de afstemming over de invulling van de bezuinigingstaakstelling waar
de regio aan werkt op verzoek van de gemeenten.
Economie en innovatie
Cofinanciering digitale strategie voor het MKB
De regiogemeenten kennen €90.000 toe aan ‘SPOT 035, digitale strategie voor het MKB’. Het budget
is afkomstig uit de RSA-begroting, omdat het project past binnen de speerpunten van de regionale
samenwerkingsagenda 2019-2022. SPOT 035 helpt mkb’ers hun digitale strategie vorm te geven en
uit te voeren. Digitalisering draagt bij aan versterking van het MKB en biedt ondernemers
toekomstperspectief, de coronacrisis maakt deze opgave extra zichtbaar.
De portefeuillehouders verbinden als voorwaarde aan de toekenning van het budget dat het project
zich inspant voor branches waar de nood het hoogst is (bijvoorbeeld kappers). Om de regionale
betrokkenheid te borgen, neemt een vertegenwoordiger uit het regionale directeurenoverleg fysiek
domein deel aan de stuurgroep van het project.
Communicatie: er wordt een raadsinformatiebrief opgesteld om raden te informeren over de
regionale bijdrage.
Jaarplan ROM Utrecht Region
Arjan van den Born, directeur ROM Utrecht Region heeft het jaarplan van de ROM Utrecht toegelicht.
De ROM Utrecht bouwt aan een slimmere, gezondere en groenere regio met als drijfveel het
versterken van het economische vestigingsklimaat en welzijn van de regio. Gooi en Vechtstreek valt
onder het werkgebied van de ROM. Het innovatieve bedrijfsleven kan zich met al haar
bedrijfseconomische ondersteuningsvragen richten tot ROM Utrecht Region.
Actueel is de corona-ondersteuning voor ondernemers via URECA, hierin bundelen regionale
ondernemers en overheden hun krachten om ondernemers in de regio te helpen, zie:
https://www.economicboardutrecht.nl/corona
Algemeen
Planning raadstrajecten 2021
Er is een overzicht gemaakt van de planning van raadstrajecten vanuit het fysiek domein. De
planning komt voort uit eerdere afspraken die zijn gemaakt in de portefeuillehoudersoverleggen of
binnen de MRA. De planning wordt ook gedeeld met de colleges en raden.
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Samenwerkingsovereenkomst provincie-regio
Het afgelopen jaar is met de provincie gewerkt aan een Samenwerkingsagenda. Dit komt voort uit
de brief die de Regio heeft gestuurd nav de coalitieonderhandelingen van de provincie en past bij de
wens van de provincie om meer gebiedsgericht te werken. De regio Gooi en Vechtstreek is de eerste
regio die een Samenwerkingsagenda heeft opgesteld met de provincie.
In april 2020 heeft het PFHO ingestemd met de thema’s van de samenwerkingsagenda. Doel van de
agenda is resultaat te boeken in deze periode op onderwerpen die voor zowel provincie als
regiogemeenten urgent zijn en hoe we door intensievere samenwerking beter of sneller resultaten
kunnen bereiken. Het is dus niet de bedoeling om nieuwe taken of acties toe te voegen. De looptijd
is tot 2023 als de provinciale verkiezingen zijn.
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