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RESUMÉ 

Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein                                                            2 en 3 juni 2022                                                  .. 
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Laren: Flip de Groot 
Hilversum: Bart Heller, Gerard Kuipers, Annette Wolthers  
Huizen: Roland Boom, Bert Rebel, Marlous Verbeek 
Wijdemeren: Joost Boermans 
Regio: Jacqueline Agricola, Rowena Kuijper,  Bart van Manen, Simon Miske, 
Jordy van Slooten, Mariëtte Zivkovic Laurenta 
Provincie Noord-Holland: Jarno Kamphuis 

Contactpersoon Jacqueline Agricola 

E-mail j.agricola@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 22.0002880 

 
Ruimte en mobiliteit 
 
Zienswijze vervoerplan Transdev 

Transdev is het vervoersbedrijf wat de concessie voor het busvervoer uitvoert in de regio Gooi en 
Vechtstreek in opdracht van de provincie. Transdev vraagt de gemeenten advies op het concept 
vervoersplan voor 2023. Op dit moment is het vervoersplan nog niet openbaar. Het 
portefeuillehoudersoverleg hecht eraan dat dit zo snel mogelijk openbaar wordt.  
Naast advies over individuele buslijnen is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met provincie 
en Transdev over hun ambitie voor groei en innovatie en hoe zij in gaan zetten op herstel van het 
gebruik van het openbaar vervoer. Het aantal reizigers bedraagt door corona nog maar 70% van de 
oorspronkelijke aantallen en de landelijke staatssteun vervalt per 2023. Om de ontwikkeling goed te 
kunnen monitoren zal de provincie drie keer per jaar de prognoses analyseren.  
Het afschalen van buslijnen om de lagere reizigersaantallen te compenseren door Transdev is een 
begrijpelijke reactie maar deze leidt niet tot herstel van de reizigersaantallen. Gemeenten willen in 
dit traject samen optrekken met de provincie net als indertijd bij de invulling van de concessie.  

 
Bovenregionale trajecten Ruimte en mobiliteit 

De portefeuillehouders zijn in vogelvlucht geïnformeerd over de stand van zaken op bovenregionale 
trajecten. Het ging hierbij over de Verstedelijkingsstrategie en de voorbereiding van het Bestuurlijk 
overleg Leefomgeving met het Rijk in juni, de uitwerking van de Nationale omgevingsvisie (NOVI) 
voor landsdeel noordwest, de Gooilijn en Gooicorridor en de A1 alliantie. Deze alliantie bestaat uit 
een aantal regio’s en provincies die langs de A1 liggen en samen met het Rijk in gesprek zijn over de 
bereikbaarheid van midden en Oost Nederland die onder druk staat. Zie hier voor meer 
achtergrondinformatie. 

 
 
Milieu en duurzaamheid 
 
Contracten met Gazprom Energy 

De colleges van de gemeenten en het dagelijks bestuur van de Regio hebben besloten het contract 
voor gas (voor overheidsvastgoed) met Gazprom te ontbinden. De raden zijn geïnformeerd met een 
informatiebrief. Er wordt nu gewerkt aan de ontbinding en nieuwe aanbesteding. Ook wordt het 
ministerie van EZK geïnformeerd over de stappen die we zetten in het kader van de toegezegde 
compensatie voor schade. Gazprom Rusland heeft een leveringsstop ingezet naar Gasterra 
waardoor er geen Russisch gas meer wordt geleverd aan Rusland. Dit heeft geen effect voor onze 
gasleveranties. 

mailto:j.agricola@regiogv.nl
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/verstedelijkingsstrategie/
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/gooicorridor/
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2021/07/210720-Raadsledeninformatiebrief-IMA.pdf
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Stand van zaken energietransitie 

Er wordt hard gewerkt aan opstellen van het RES Uitvoeringsprogramma voor de regio Gooi en 
Vechtstreek. Er zijn een aantal goede werksessies geweest waar ook stakeholders bij zijn 
betrokken.  Co-financiering van een regionale warmtecoördinator voor geothermie door de provincie 
heeft uiteindelijk vorm gekregen in ondersteuning vanuit het provinciale Servicepunt Duurzame 
Energie. Uitkomsten hiervan worden opgenomen in het RES Uitvoeringsprogramma. Mede naar 
aanleiding van de motie van de gemeenteraad van Hilversum wordt na het zomerreces een 
bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden over geothermie. Hiervoor worden de raadsleden van 
alle gemeenten in de regio uitgenodigd. 

 
Economie en innovatie 
 
Resultaten Visit Gooi & Vechtstreek 

Het overleg is geïnformeerd over de ontwikkelingen bij Visit Gooi & Vecht in de afgelopen periode. 
Zo is de Engelstalige website visitgooivecht.com gelanceerd, is er een nieuwe brochurelijn en 
komen er nieuwe fiets-, wandel- en vaarkaarten. Het wandelnetwerk Gooi &Vecht is gerealiseerd en 
het fietsroutenetwerk Gooi & Vecht is geactualiseerd. De informatieborden van de toeristische 
overstappunten zijn vernieuwd en voorzien van het wandelnetwerk Gooi & Vecht.  
Via social media, influencers en het televisieprogramma ‘Het verhaal van Nederland’ wordt de regio 
onder de aandacht gebracht.   
Van half mei tot half juli loopt de campagne Buitenkans. De boodschap in deze campagne is dat de 
Gooi en Vechtstreek in alle opzichten een buitenkans is om te ontdekken, te ervaren en te proeven. 
De ultieme plek om te bezoeken, te verblijven en dé plek om  op te laden. 

 
Stand van zaken bovenregionale trajecten economie 

Het verstedelijkingsconcept is afgelopen winter door alle raden en staten van de MRA partijen 
onderschreven. Voor economie zijn belangrijke onderdelen daaruit het versterken van de 
economische profielen van de verschillende deelregio's. Bij onze regio gaat dit om Media/AI 
(Artificial Inteligence), Zorg en vrijetijdseconomie. Expliciet ook voor onze regio de inzet op de 
ontwikkeling van een Mediacampus bij het Mediapark. De volgende stap is de uitwerking van een 
fasering en investeringsstrategie. Hierover wordt met het Rijk gesproken tijden het bestuurlijk 
overleg leefomgeving (BOL) op 20 juni en het bestuurlijk overleg MIRT in november.  

 


