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Geachte dames, heren, 

 

Met grote interesse hebben de raden in onze regio kennis genomen van het verstedelijkingsconcept 

versie 3. Via deze brief informeer  ik u graag over de uitkomst van de behandeling in de raden in onze 

regio. Dit betreft een reactie namens de gemeenten Blaricum, Laren, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en 

Wijdemeren. De raden hebben allen het verstedelijkingsconcept onderschreven. Aanvullend zijn enkele 

amendementen en moties ingediend met betrekking op het vervolgtraject (fasering en 

investeringsstrategie) en de te maken afspraken met het Rijk.  

 

De gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek vragen de MRA de komende periode zich hard te maken 

in de gesprekken met het Rijk voor het  vergroten van de rijksinzet op enkele onderwerpen. Dit gaat met 

name om Hilversum Mediacampus, Landschap en Mobiliteit. In het traject tot verankering van het 

verstedelijkingsconcept in het verstedelijkingsakkoord ligt nog een kans voor toezeggingen van het Rijk 

hierop. Enkele onderdelen die nu in het verstedelijkingsconcept versie 3 als regio opgave worden 

benoemd zouden wat ons betreft als een Rijk-regio opgave benoemd moeten worden. Rijksbetrokkenheid 

is bij deze thema’s noodzakelijk. 

 

 

Oproep tot inzet vergroten rijksinzet 

De oproep tot inzet voor vergroten van rijksinzet gaat over de onderwerpen Hilversum Mediacampus, 

Landschap,  Mobiliteit, woningbouw en energietranstie. 

 

Hilversum Mediacampus: 

De afspraak die nu is opgenomen in het Verstedelijkingsconcept luidt:  

Versterken van de (internationale) concurrentiekracht en verdienvermogen van de media-industrie in 

Nederland door in te zetten op innovatie en talentontwikkeling, gebruik makend van de mogelijkheden die AI 

biedt, vanuit een sterke toekomstvaste Media Campus in Hilversum. (Verstedelijkingsconcept p.88).  

Dit is opgenomen als regio opgave. Echter hiervoor is ook rijksbetrokkenheid noodzakelijk. Afstemming 

vindt plaats met het ministerie van EZK. Het was in deze fase nog te vroeg voor het ministerie van EZK 

om te kunnen toezeggen dit te benoemen als een Rijk-regio opgave. De komende maanden verlopen 

verdere gesprekken vanuit de Regio G&V, gemeente Hilversum en Provincie Noord-Holland met het 

ministerie van EZK. We vragen u via deze brief vanuit de MRA de komende maanden inzet te plegen om 

het Rijk  te overtuigen van het nationaal belang op dit punt. Het beoogd resultaat is dat het Rijk zich 

alsnog committeert om zich ook voor de vorming van de Hilversum Mediacampus in te zetten. Het is 
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mogelijk  om bij het vaststellen van de verstedelijkingsafspraken (die de afgeleide zijn van het 

verstedelijkingsconcept) in het voorjaar 2022 door Rijk en Regio deze opgave alsnog aan te passen naar 

Rijk-regio afspraak.  

 

 

Mobiliteit: 

Zowel in de zienswijzereactie vanuit Regio G&V op het verstedelijkingsconcept versie 2, als ook in de 

aanvullende amendementen die zijn ingebracht door de gemeenteraden van Laren en Gooise Meren, 

wordt extra aandacht gevraagd voor inzet op de doorstroming van de A1.  

De reactie hierop vanuit MRA/Rijk in de Nota van beantwoording wensen en opvattingen luidt: De 

beschrijving van de opgaven in het mobiliteitssysteem is in Versie 3 aangepast op het oplossen van 

knelpunten in de doorstroming A1, A27, Gooicorridor waar Gooi- en Vechtstreek op wijst. Ook is de relatie 

van de opgave op de A1 met de Gooicorridor benoemd in de deelgebied-beschrijving. Het functioneren van 

de corridors in de MRA is onderdeel van het Multimodaal toekomstbeeld dat binnen Programma Samen 

Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB) wordt opgesteld, waarbij ook ontwikkelingen van buiten de MRA 

worden meegenomen. (Zie de nota van wensen en opvattingen,P.25). 

 

We vragen u  om aandacht te behouden binnen de MRA voor de A1, A27 en Gooilijn, ook in de trajecten 

waar naar verwezen wordt. Zo ook in mobiliteitstrajecten waar het Rijk bij aangehaakt is als Samen 

Bouwen aan Bereikbaarheid MRA. Deze trajecten lopen in de tijd wat achter op de vorming van het 

Verstedelijkingsconcept. Wij dringen er met klem op aan om voor de problematiek (flessenhals) van de 

A1 concreet in de fasering van het verstedelijkingsconcept oplossingen op te nemen. Dit is nu nog niet 

goed opgenomen.  Het is van belang hier multimodaal naar te kijken en in de periode tot 2030 al eerste 

stappen op te nemen in de fasering en investeringsstrategie. Het gaat hierbij om maatregelen gericht op 

OV en frequentie en snelheid van de Gooilijn. 

 

 

Landschap: 

Niet alleen voor de regio Gooi en Vechtstreek, maar voor de gehele metropool is het landschap en het 

recreëren in deze landschappen van grote waarde. Voor onze regio is dit een relevant onderdeel van het 

economisch profiel en dit is ook in andere regio’s binnen de MRA het geval. Dit maakt ook onderdeel uit 

van de MRA agenda 2.0. Bij het verder verstedelijken van de MRA, met toevoeging van vele woningen de 

komende jaren zoals opgenomen is in het verstedelijkingsconcept, neemt ook de druk op het recreëren in 

de landschappen van de MRA verder toe. Beheer en onderhoud van deze gebieden staan al onder druk. 

Vanwege recente terugtrekking van participanten uit de landschappelijke beheerorganisatie GNR (Goois 

Natuurreservaat) zal de druk op deze gebieden mogelijk nog groter worden op de langere termijn dan 

deze nu al is. Meer (financiële) inzet van het Rijk is daarom zeer relevant. Hier is al eerder aandacht om 

gevraagd vanuit onze regio en ook vanuit de MRA zelf. Wij vragen de MRA de komende periode in 

gesprekken met het Rijk te blijven inzetten op versterkte rijksinzet op dit thema.  

 

 

Woningbouw: 

De opgave van voldoende betaalbare middeldure huurwoningen met een goede toekomstbestendige 

woonkwaliteit is belangrijk. Aspecten als oppervlakte en toegankelijkheid zijn hierbij van wezenlijk belang. 

Juist bij de kleinere binnenstedelijke projecten is dit extra moeilijk te realiseren. Echter, deze projecten 

vallen niet binnen de voorwaarden voor de Woningbouwimpuls. 

Wij vragen u inzet te plegen om het Rijk te overtuigen dat er extra 

subsidiemogelijkheden nodig zijn om aan deze opgave te kunnen voldoen.  
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Energietransitie: 

Ook de opgave voor energietransitie en verduurzaming (onder meer van de mobiliteit) is een opgave die 

alleen in gezamenlijkheid is op te pakken. Dan gaat het niet alleen om voldoende overheidsinvesteringen 

en subsidies, maar ook om passende regelgeving, het ondersteunen van innovaties en het mogelijk 

maken van implementatie van nieuwe technieken. 

Wij vragen de MRA in gesprekken met het Rijk te blijven inzetten op versterkte rijksinzet op het thema 

energietransitie en verduurzaming. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
Namens de gemeenteraden en het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek 
 
Alexander Luijten 

 


