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Geachte raadsleden,
Eerder bent u geïnformeerd over het traject van de regionale ontwikkelagenda Gooicorridor. Via deze brief
informeer ik u over de stand van zaken van dit traject en ontvangt u het in december vastgestelde
actieprogramma door de stuurgroep Gooicorridor.
De provincies Noord-Holland en Utrecht, Regio Gooi en Vechtstreek, Regio Amersfoort, NS, ProRail en de
gemeenten aan de Gooicorridor slaan in dit traject de handen ineen met een actieprogramma, om de
stationsgebieden en HOV overstapstations te verbeteren. Zo ook die in de Gooi en Vechtstreek. Naast de
treinstations gaat het in onze regio ook over busstation Huizen, knooppunt Muiden (P+R) en Crailo.
Dit is een eerste verkenning van de aanpak van stationsgebieden op corridorniveau over de
provinciegrens heen, samen met provincie Utrecht en de regio Amersfoort.
Totstandkoming actieprogramma
Het werken aan de doelstellingen uit de RSA Gooi en Vechtstreek voor een bereikbaar Gooi en
Vechtstreek en een aantrekkelijk woon-werk klimaat worden nagestreefd via dit traject. Naast
kennisuitwisseling en (ruimtelijke) afstemming, wordt ook verwacht dat dit traject kan leiden tot
gezamenlijke toekomstige investeringen. Bijvoorbeeld de NS geeft de eigen investeringsagenda vorm aan
de hand van de regionale corridorstudies.
Juni 2020 is de samenwerking tot stand gekomen. Vervolgens zijn medio 2021 bestuurlijk de
doelstellingen vastgesteld:
- Hoogwaardig vervoerssysteem
- Duurzame verstedelijking
- Duurzame mobiliteitsgroei
- Toegankelijke natuur, cultuur en recreatie
- Duurzame stationsomgevingen
Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in strategieën en vervolgens in bijbehorende acties. Een overzicht
hiervan is terug te vinden op pagina 6 in de bijlage.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij uw eigen wethouder of bij Rowena Kuijper via
r.kuijper@regiogv.nl.
Met vriendelijke groet,
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