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Geachte raadsleden,
De afgelopen periode is het Verstedelijkingsconcept MRA langs alle raden en staten van de MRA partijen
gegaan met de vraag deze te onderschrijven. Via deze RIB wil ik u informeren over het resultaat en een
doorkijk geven naar de komende periode.
Onderschrijven verstedelijkingsconcept
De gemeenteraden in regio Gooi en Vechtstreek hebben het verstedelijkingsconcept onderschreven. Dit
geldt ook voor alle andere MRA partijen.
Naast het raadsbesluit om het verstedelijkingsconcept te onderschrijven is besloten om als
samenwerkende gemeenten een brief aan de MRA mee te sturen. In deze brief vragen we de MRA om bij
de uitwerking van het verstedelijkingsconcept en de gesprekken met het Rijk extra aandacht te hebben
voor een aantal aspecten die belangrijk zijn voor onze regio. Op basis van het gesprek in de raden is deze
brief in afstemming met het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Mobiliteit aangescherpt en aangevuld.
De definitieve brief naar de MRA is bijgevoegd bij deze informatiebrief. De brief is inmiddels ontvangen
door de MRA en de punten worden momenteel verwerkt. Samengevat gaat het om aanscherping op inzet
op bereikbaarheid (A1 en multimodaal), het toevoegen van het Goois Natuur Reservaat bij de inzet op
financiering onderhoud landschap en recreatie en toevoegingen bij energiestrategie en wonen.
Komende periode
De komende periode wordt de fasering (tot 2030, 2040 en 2050) van de opgaven uit het
verstedelijkingsconcept verder uitgewerkt om uiteindelijk te komen tot een investeringsstrategie. Daarbij
wordt ook extra aandacht besteed aan de beoogde Rijksinzet voor de komende periode op verschillende
thema’s voor de MRA en hoe deze integraal in te kunnen zetten. In het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving
(juni 2022) tussen Landsdeel Noord-West Nederland en het Rijk ligt dit voor. U wordt hierover te zijner tijd
geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>

Deze tekst in deze brief is met zorg samengesteld. Soms staan in de brief links naar externe websites. Regio Gooi en Vechtstreek is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Lees ook onze privacyverklaring.
Regio Gooi en Vechtstreek | Postbus 251, 1400 AG Bussum
Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum | T: (035) 692 64 44 | info@regiogv.nl
KvK 32170415 | IBAN NL40 BNGH 0285 0321 94 | BIC BNGHNL2G | BTW NL 0019.37.194.B01

