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RESUMÉ 

Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein                                                                  8 en 9 december 2022 .. 
 

Algemeen 
Omschrijving Aanwezig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaricum: Frans Cornelis, Annemarie Kennis, Joke Lanphen 
Gooise Meren: Mark Marshall, Nico Schimmel, Barbara Boudewijnse 
Laren: Nanning Mol, Frits Westerkamp 
Hilversum: Karin Walters, Bart Heller, Arno Scheepers 
Huizen: Roland Boom, Bert Rebel, Fleur van der Kleij 
Wijdemeren: Maarten Hoelscher, Gert Zagt, Els Kruijt 
Regio GV: Jacqueline Agricola, Lisa Berkelaar, Betty Boerman, Inge Huiskers, 
Rowena Kuijper, Bart van Manen, Jelle Postma, Joost de Koning, Simon Miske, 
Anouk Pols, Mariette Zivkovic. 
Provincie N-H: Jarno Kamphuis 
Klimaatburgemeesters: Gertjan van Dommelen, Stef Weekers en Antal van Kolck 
(Huizen), Jesse van den Hoven (Gooise Meren). 
Energiedienstenbedrijf: Herman Schotman 

Contactpersoon Jacqueline Agricola / Piet Vriend 

E-mail j.agricola@regiogv.nl / p.vriend@regiogv.nl 

Vertrouwelijk Nee 

Kenmerk 23.0000351 

 
 
       
Algemeen 

 
Ruimte en Mobiliteit 
 
Mededelingen 

 
Vervolg na BO MIRT november 2022  

Mark Marshall is voor de eerste keer namens Gooise Meren bij het PFHO aanwezig. Hugo Bellaart 
start op 1 januari 2023 als wethouder bij Gooise Meren en neemt naar verwachting ook het 
voorzitterschap van het PFHO Ruimte en Mobiliteit over.. Het algemeen bestuur van de Regio Gooi 
en Vechtstreek (hierna: Regio) neemt hierover in de vergadering van 20 januari 2023 een besluit.   
 
Provincie Noord-Holland (hierna: Provincie NH) werkt aan een provinciale Hubstrategie. Deze 
strategie is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 gereed. De Regio bereidt een opdracht 
voor om een regionale uitwerking van de Hubstrategie te maken langs de Gooicorridor in 
samenwerking met de provincie NH, de regio Amersfoort en provincie Utrecht. De regionale 
uitwerking vindt plaats in 2023. De provincie heeft tot de verkiezingen middelen beschikbaar voor de 
uitwerking van de Hubstrategie. In Gooi en Vechtstreek gaat het om P+R Crailo, Busstation Huizen 
en P+R Muiden.  

Het resumé van de vorige PFHO vergaderingen van 27 en 28 oktober 2022 wordt bij de volgende 
PFHO vergaderingen op 16 en 17 februari ter vaststelling geagendeerd. 

Op 11 november 2022 vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (hierna: BO MIRT) plaats. In het BO MIRT zijn afspraken gemaakt tussen Rijksoverheid en 
regionale overheden over bereikbaarheid, veiligheid en de ruimtelijke inrichting van Nederland. Dit 
jaar werd er ook gesproken over de Nationale Omgevingsvisie Extra-gebieden (waaronder NOVEX 
MRA) en de middelen vanuit de woningbouwimpuls. De portefeuillehouders zijn aan de hand van een 
presentatie geïnformeerd over de afspraken uit het BO MIRT en de gevolgen voor de Regio. De 
raadsleden zijn op 15 november 2022 via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de uitkomsten 
van het afgelopen BO MIRT. 
 
Er is een ambtelijk voorstel gedaan voor de betrokkenheid van de Regio bij de vervolgstappen op 
onderwerpen die voor de regio van belang zijn in de aanloop naar het BO MIRT van het najaar van 
2023. Het PFHO heeft ingestemd met de lijn die ambtelijk is voorgesteld. 

mailto:j.agricola@regiogv.nl
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2022/11/221115-Informatiebrief-Terugkoppeling-BO-MIRT-2022.pdf
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Stand van zaken Samenwerkingsagenda Regio en provincie NH 

 
Propositie regio Gooi en Vechtstreek   

 
380KV hoogspanningstracé Diemen-Ens 

 
Eerste fase onderzoek Heuvelrug 

 
Bouwen en Wonen 
 
Bouwstenen huisvestingsverordening 

De huidige samenwerkingsagenda tussen de Regio en de provincie NH loopt af met de Provinciale 
Statenverkiezingen in maart 2023. In een overleg tussen de gedeputeerde (Esther Rommel) en de 
voorzitters van de PFHO’s Ruimte en Mobiliteit (Alexander Luijten) en Economie en Innovatie (Gert 
Zagt) is de intentie uitgesproken om een vervolgagenda voor de aankomende bestuursperiode op te 
gaan stellen. De hoofdlijnen uit de huidige agenda worden voortgezet en daarnaast wordt bepaald 
wat aanvullend in de agenda wordt opgenomen.  
 
Het nieuwe coalitieprogramma na de verkiezingen wordt een belangrijke bouwsteen voor de 
samenwerkingsagenda vanuit de kant van de provincie NH. In het PFHO is afgesproken dat de Regio 
voorafgaand aan de verkiezingen een lobbybrief naar de provincie stuurt. In deze brief worden 
relevante onderwerpen en enkele concrete projecten benoemd waarop de Regio in wil gaan zetten 
en de provincie vraagt om een bijdrage te leveren. Door een boodschap uit te werken richting de 
provincie NH voor de verkiezingen kunnen we aandacht vragen dat onze belangen worden 
meegenomen in het coalitieakkoord 2023-2027. De bestuurders gaan in een strategische sessie in 
gesprek over de inhoud van de lobbybrief. 

Op een eerder moment is het PFHO geïnformeerd over het traject vanuit het ministerie van EZK en 
Tennet om te komen tot een nieuwe extra 380KV- hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Ens 
die gedeeltelijk door de regio gaat lopen. De portefeuillehouders zijn mondeling geïnformeerd over 
de stand van zaken. Het PFHO is gevraagd om in te stemmen met het uitsturen van een ambtelijke 
brief (samen met provincie NH en Waternet/AGV) met een reactie aan het ministerie van EZK en 
Tennet. In de aanloop naar de besluitvorming over het voorkeurstracé (medio 2023) wordt 
bestuurlijk met de provincie NH en Waternet/AGV afgestemd over een gezamenlijke reactie.  

Er is een presentatie gegeven waarin het PFHO is geïnformeerd over de tussenstand van het 
onderzoek. In maart 2023 wordt de eindrapportage opgeleverd en worden de uitkomsten van het 
onderzoek gepresenteerd. 

In de aanloop naar een nieuwe Huisvestigingsverordening is een voorstel uitgewerkt met een aantal 
bouwstenen. In deze nota worden voorstellen gedaan om keuzes uit de huidige verordening aan te 
passen of te wijzigingen en om keuzes uit de huidige urgentieregeling te handhaven of te wijzigen. 
De voorstellen worden de aankomende periode ambtelijk verder uitgewerkt.  
 
Het PFHO kan zich vinden in de basisonderdelen en een aantal voorstellen voor wijziging. Het PFHO 
stelt de nota bouwstenen vast en vraagt de gemeenten om uiterlijk 28 februari 2023 een zienswijze 
aan het PFHO te geven. Op 9 januari 2023 wordt een Regiopodium georganiseerd over de nota 
bouwstenen inclusief de dan uitgewerkte voorstellen. 

Er is behoefte aan een regionale propositie: één verhaal waarmee bestuurders en ambtenaren de 
kansen voor de regio bij de juiste gelegenheden kunnen inbrengen. Het uitgangspunt voor de 
regionale propositie is wat we als regio te bieden hebben, wat we brengen en wat onze (unieke) 
kwaliteiten zijn. Het voorstel is om te kijken naar de opgaven die de komende periode voorliggen 
voor de regio en hoe strategisch te opereren in samenwerking en (gezamenlijke) lobby met externe 
partijen. De eerste stap in het traject is de lobbybrief aan de provincie (zie vorige agendapunt). 
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Woondeal MRA 

 
 
Milieu en duurzaamheid 
 
Kennismaking klimaatburgemeesters Regio Gooi en Vechtstreek 

 
Businesscase energiedienstenbedrijf 

 
Onderzoek ecologische effecten kleine windturbines 

 
RES uitvoeringsprogramma  

De klimaatburgemeester is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 
het kader van de Klimaatweek en de campagne Iedereen doet wat. Klimaatburgemeesters zijn 
voorbeelden in hun gemeente en inspireren anderen binnen en buiten hun gemeente om óók het 
klimaat te gaan helpen. De klimaatburgemeesters in onze regio hebben zich gepresenteerd aan het 
PFHO. De groep wil regionaal optrekken. Er is gesproken over de wijze waarop de 
klimaatburgemeesters de gemeentelijke doelen kunnen versterken.  

Gemeenten hebben het Energiedienstenbedrijf (EDB) als voorwaarde meegegeven dat het EDB vanaf 
01-01-2024 financieel op eigen benen moet staan. Het EDB heeft daarom een business case voor 
2023 en 2024 opgesteld. Per kwartaal wordt de business case geactualiseerd op basis van 
daadwerkelijke realisatie. De business case is gebaseerd op werkafspraken met de gemeenten en 
laat zien dat het EDB vanaf 2024 financieel op eigen benen kan staan. In het werkplan voor 2023 
geeft het EDB aan wat de consequenties zijn voor de verzelfstandiging op het moment dat de 
aantallen te realiseren aardgasvrije woning achterblijven bij onze verwachtingen. 

In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is gekeken naar de mogelijkheden voor grootschalige 
opwek van duurzame energie in de regio. In de zoektocht naar meer mogelijkheden worden ook de 
kleinschaligere opties verkend. In de Provinciale Omgevingsverordening 2020 zijn kleine 
windturbines met een ashoogte van 15 meter onder bepaalde voorwaarden toegestaan in het 
landelijk gebied. Enkele initiatieven in de regio waren de aanleiding om de ruimtelijke 
randvoorwaarden en de ecologische effecten hiervan in kaart te brengen. De checklist en de 
informatie uit de notitie geven gemeenten en initiatiefnemers waardevolle informatie ten behoeve 
van een aanvraag voor een kleine windturbine. Het onderzoek is voor kennisgeving aangenomen en 
de checklist en de informatie uit de notitie wordt beschikbaar gesteld aan (toekomstige) 
initiatiefnemers. 

Het PFHO heeft op 4 maart 2022 besloten dat er een concretisering en nadere uitwerking nodig was 
van het algemene en abstracte RES 1.0 Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Zuid. Daarom is er 
een RES Uitvoeringsprogramma voor de Regio opgesteld. De in het programma beschreven 
versnellingsacties zijn stapsgewijs uitgewerkt, inclusief een planning. Het programma geeft ook het 
gevraagde overzicht van alle lopende lokale en regionale activiteiten die bijdragen aan de realisatie 
van de RES doelstelling van 199 GWh aan duurzame opwek in 2030. De versnellingsacties zijn 
noodzakelijk om de doelstelling voor 2030 te kunnen realiseren. Het tempo waarin projecten  
worden voorbereid en uitgevoerd moet ten minste verdubbeld worden om in de buurt te komen bij de 
doelstelling voor 2030. Na bespreking in het DO in januari komt dit agendapunt terug in het PFHO 
van februari.   

Het Rijk heeft de ambitie om de komende jaren 900.000 woningen te bouwen en heeft hiervoor 
afspraken gemaakt met de provincies. In 2023 worden deze afspraken uitgewerkt in woondeals. De 
provincie werkt de woondeal uit op de schaal Noord-Holland Noord en Metropoolregio Amsterdam 
(MRA).  
 
De bestuurlijke trekkers van de woondeal in de MRA (waaronder vanuit onze regio Karen Walters) 
hebben aangegeven meer wederkerigheid tussen het Rijk en de MRA te willen en een meer integrale 
scope. De regiogemeenten kunnen zich daarin vinden en benadrukken dat de woondeal vooral een 
intentie moet uitspreken en geen verplichtend karakter kan hebben zonder onderliggende 
raadsbesluiten. Deze boodschap vanuit de regiogemeenten zal Karin Walters telefonisch 
overbrengen aan de voorzitter van de MRA. 

https://www.iedereendoetwat.nl/nkw/klimaatburgemeester
https://www.energiedienstenbedrijfgv.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/13/minister-hugo-de-jonge-maakt-provinciale-woningbouwafspraken-voor-900.000-nieuwe-woningen
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Economie en innovatie 
 
Mededelingen 

 
Beheer en onderhoud routenetwerken 

 
 
 
 
 
 
 
 
Deelname ROM Inwest 

 
Stand van zaken Samenwerkingsagenda Regio en provincie NH 

Jarno Kamphuis stopt als regiomanager voor de Regio vanuit de provincie NH. Er is nog geen 
definitieve opvolger benoemd. Olga Prins zal de functie tijdelijk waarnemen.  
 
Er wordt een Bedrijventerreinenstrategie opgesteld vanuit de MRA. De raming vanuit MRA Platform 
bedrijventerreinen en kantoren (Plabeka) wordt als bouwsteen gebruikt. 

In 2022 is het fietsroutenetwerk geheel vernieuwd en is het wandelnetwerk in Gooi en Vechtstreek 
opgeleverd. Beheer en onderhoud van de recreatieve routenetwerken ligt bij de gebiedspartijen. De 
coördinatie en digitale ondersteuning ligt bij de regio GV (Visit Gooi & Vecht). De meerkosten zijn 
voor de periode 2021-2023 niet doorbelast naar gemeenten, omdat er nog een reserve bij Visit Gooi 
& Vecht beschikbaar was. Na twee jaar uitvoering zijn de kosten bekend zijn en de reserve is per 
2024 uitgeput. Daarom is besluitvorming nodig over de gemeentelijke bijdrage voor de regionale 
coördinatie van het beheer en onderhoud van de recreatieve routenetwerken. De structurele kosten 
bedragen €66.346 per jaar met ingang van 2024. Het PFHO stemt in met het voorstel en geeft aan 
blij te zijn met de werkzaamheden van Visit Gooi & Vecht. 

De informatie voor dit agendapunt is te vinden onder Ruimte en Mobiliteit. 

De MRA heeft in de vorige bestuursperiode een Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) en 
investeringsfonds in het leven geroepen met de naam ROM Inwest. De gemeenten in de Gooi en 
Vechtstreek zijn verbonden aan de ROM Utrecht door de deelname van Hilversum en kunnen 
daarom niet participeren in ROM Inwest. Een optie is wel om alleen in het transitiefonds van ROM 
Inwest deel te nemen. In de ROM Utrecht ligt het accent vooral op het economisch profiel ‘health en 
earth valley’. De ROM Inwest richt zich op grote ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en 
werkt hierin samen met een aantal grote spelers. De beide fondsen zijn complementair aan elkaar. 
Kort voor het PFHO is bekend geworden dat ROM Inwest de governance niet zodanig zal aanpassen 
dat gemeenten die uitsluitend in het transitiefonds zitten een stem krijgen in de Algemene 
vergadering van Aandeelhouders. 
 
In 2020 is besloten de afweging om deel te nemen aan het transitiefonds Inwest over twee jaar te 
heroverwegen. Het PFHO heeft in maart 2022 besloten dat deze heroverweging aan de nieuwe 
colleges is. In september 2022 is het PFHO geïnformeerd over de voorgeschiedenis en is besloten 
tot verdere uitwerking van een voorstel tot al dan niet deelname aan Inwest. In het PFHO van oktober 
2022 is door Inwest een presentatie gegeven over het investeringsfonds. In dit PFHO is afgesproken 
dat om in een informele setting bij de gemeenteraden op te halen hoe zij tegenover participatie in 
het transitiefonds staan. De regio kan hierbij faciliteren door het maken van een online dossier met 
presentaties en voorstellen die over dit onderwerp eerder zijn opgesteld. De gemeenten waar het 
college niet positief tegenover het voorstel staat, volstaan eventueel met een raadsmededeling. 

https://rominwest.nl/
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Propositie Regio Gooi en Vechtstreek 

 
Samenwerking instrumentarium werklocaties 

 

Er is een korte presentatie gegeven over de voorgeschiedenis van het voorstel nieuw 
instrumentarium voor werklocaties. De rode draad van het voorstel is dat er een tekort is in de regio 
aan werklocaties (met name bedrijventerreinen). De doelstelling uit het Koersdocument is om de 
werkgelegenheid aan te laten sluiten op de beroepsbevolking. In het gesprek is geconstateerd dat 
samenwerking op dit onderwerp nodig is om de werkgelegenheid in de regio te houden. Dat begint 
bij een gezamenlijke visie over de bedrijvigheid die we in de regio een plaats willen bieden en de 
randvoorwaarden waaraan zij moeten voldoen. Er wordt ambtelijk een concept-opdracht opgesteld 
voor een gezamenlijke economische visie (met het accent op de ruimte voor werklocaties). Deze 
wordt voor een volgend PFHO geagendeerd. 

De informatie voor dit agendapunt is te vinden onder Ruimte en Mobiliteit. 


