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Het koersdocument is het beoogde product van de koersfase van de regionale samenwerking 
omgevingsvisie. Eerder zijn de fases verkenning en analyse afgerond. In november 2019 is het plan van 
aanpak van de koersfase samenwerking omgevingsvisie vastgesteld door alle colleges. Het plan van 
aanpak is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 20 januari 2020. Onder 
meer door regionale informatiebrieven van oktober 2018, december 2019, mei 2020 en Regiopodia op 18 
juni 2018, april 2019, 21 juni 2019, 20 januari en 5 oktober 2020 zijn de raden over de voortgang op de 
hoogte gehouden.

Aanleiding
De regionale samenwerking omgevingsvisie bevindt zich in de koersfase. De derde tussenstand van het 
koersdocument wordt nu voorgelegd aan de raden voor het uiten van wensen en bedenkingen. Het doel 
van dit het voorstel is om raden in kennis te stellen en de gelegenheid te geven een reactie te geven over 
het koersdocument.
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De inhoud van het koersdocument is uiteraard niet volledig nieuw. Diverse onderdelen volgen uit 
bestaande kaders, zoals de regionale woonvisie, de Regionale Samenwerkingsagenda, de kaderstelling 
voor de RES NHZ en vastgestelde inzet in bovenregionaal verband zoals het MIRT onderzoek Oostkant 
Amsterdam.
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- zie apart besluitblad -

Kennisnemen van de derde tussenstand Koersdocument Gooi en Vechtstreek;
2. Indien gewenst wensen en bedenkingen uitspreken.

Argumentatie
Het college vindt het van groot belang dat de raden hun mening kunnen geven over de inhoud van het 
koersdocument en lokale accenten kunnen meegeven. Daarom worden alle raden in de regio in de 
gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten. Het koersdocument wordt in de regio 
beschouwd als een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Het is later aan de raad of en hoe 
ze invulling geven aan het koersdocument bij de vaststelling van de lokale omgevingsvisie.
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Status en betekenis van het koersdocument
De status van het koersdocument is die van bouwsteen voor de lokale gemeentelijke Omgevingsvisie.

Proces koersdocument
Naar aanleiding van dit voorstel heeft u de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten over het 
concept-koersdocument. Naast de raden worden ook regionale gebiedspartijen in de gelegenheid gesteld 
om een reactie te geven op het concept-koersdocument. Naast bespreking in de eigen gemeenteraad 
worden er regiopodia georganiseerd voor beeldvorming over het document.

Inhoud van de derde tussenstand
Het koersdocument is als volgt opgebouwd.
- In de eerste drie hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de regionale opgaven en de 

bovenregionale context.
- In het vierde hoofdstuk zijn drie afwegingsprincipes geformuleerd voor de balans tussen lokale, 

regionale en bovenregionale belangen.
- In hoofdstuk 5 staan per thema de regionale ambities geformuleerd. Dit hoofdstuk beschrijft daarmee 

wat de regio wil bereiken en waarom.
- In hoofdstuk 6 beschrijft in drie ontwikkellijnen over de samenhangende thema’s verstedelijking, 

landschap/water en het veengebied, hoe invulling aan de ambities kan worden gegeven. Dit gebeurt 
aan de hand van principes, het is dus geen exacte blauwdruk.

Nadat de raden eventuele wensen en bedenkingen hebben geuit volgt er een laatste versie van het 
koersdocument, waarin de door de raden naar voren gebrachte wensen en bedenkingen geheel of 
gedeeltelijk zijn verwerkt. In Huizen zal naar aanleiding van de door u in uw vergadering van 17 september 
jl. aangenomen motie, deze finale versie van het koersdocument door ons ter vaststelling aan uw raad 
worden aangeboden. Tenzij in de andere regiogemeenten een motie met de zelfde strekking als die van 
Huizen wordt aangenomen, wordt daar de finale versie van het koersdocument door de colleges 
vastgesteld als bouwsteen en meegenomen bij de voorbereiding van de lokale omgevingsvisie. 
Dit markeert regionaal het einde van de koersfase van de regionale samenwerking omgevingsvisie.

Er zijn twee tussenstanden van het koersdocument vrijgegeven voor gesprekken met regionale 
gebiedspartijen en medeoverheden (maart en juli 2020). Deze hebben geleid tot het verrijken van de 
tussenstanden en het formuleren van de politieke discussiepunten. Daarnaast zijn er aanvullende 
onderzoeken gedaan, zoals een analyse naar de economische potentie en ruimtevraag voor werklocaties. 
De derde tussenstand is tot stand gekomen na bespreking in de pfho’s van 10 en 11 september 2020.

De lokale omgevingsvisie is het document waar gemeenten hun lange termijnvisie op de fysieke 
leefomgeving in vastleggen. Die visie is leidend voor hoe de gemeentelijke organen hun beleid en 
bevoegdheden uitoefenen. Het koersdocument wordt dus een bouwsteen die gemeenten kunnen benutten 
bij het formuleren van de eigen lokale omgevingsvisie.

De uitgevoerde analyses maken duidelijk dat diverse opgaven spelen op (boven)regionaal niveau of dat 
opgaven van gemeenten een (boven)regionale component hebben. Het koersdocument geeft inzicht in de 
regionale ontwikkelingen, wat de raad kan meewegen bij het formuleren van de omgevingsvisie. Het geeft 
daarmee ook invulling aan de eis uit de Omgevingswet om het beleid van andere bestuursorganen te 
betrekken bij het opstellen van de lokale omgevingsvisie.

Afronding project samenwerking omgevingsvisie
Na afronding van het koersdocument moet vervolgens worden besloten of en hoe de regionale 
samenwerking omgevingsvisie wordt voortgezet.
Op dit moment lopen de processen van de gemeentelijke omgevingsvisies al. Het koersdocument geeft 
daarbij voldoende inzicht in de regionale aspecten. Een direct vervolg met een regionale omgevingsvisie is 
naar het oordeel van ons college dubbel werk en zou kunnen leiden tot verwarring met de gemeentelijke 
omgevingsvisie, ook qua status. Het is daarom het voornemen om de regionale samenwerking 
omgevingsvisie als project voorlopig af te ronden. Dit laat onverlet dat regionaal afstemming over de 
inhoud van de gemeentelijke omgevingsvisies kan worden bevorderd.
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Toegankelijkheid
Niet van toepassing.

Alternatieven
Niet van toepassing.

Beslistermijn
Er is geen formele beslistermijn van toepassing. Het raadsvoorstel betreffende deze derde tussenstand 
wordt in de diverse gemeenteraden in de regio in december 2020 voorgelegd.

Financiële paragraaf
Niet van toepassing.

Begroting
Niet van toepassing.

Overige vervolgstappen
leder ander vervolg vraagt ook een besluit. Dit geldt ook als er een extra betekenis wordt gegeven aan het 
koersdocument zelf, bijvoorbeeld als regionaal kader voor programma's over onderwerpen waar een 
duidelijke regiobrede consensus over is (die bijvoorbeeld in de RSA staan), lobbydocument, enz.. Als zo'n 
betekenis een raadsbevoegdheid betreft, is ook weer een raadsbesluit nodig.

Geheimhouding
Niet van toepassing.

Uitvoering inspraak en participatieverordening
Niet van toepassing.

Bevoegdheid
De raad is het bevoegde gezag onder de Omgevingswet om de lokale Omgevingsvisie vast te stellen. Het 
voorliggende koersdocument voorziet in de voorbereiding hierop. In verband hiermee wordt uw raad 
gevraagd eventuele wensen en bedenkingen met betrekking tot de derde tussenstand van het 
koersdocument kenbaar te maken.

Collegeprogramma
Het proces omtrent het koersdocument draagt bij aan de voorbereiding Omgevingswet zoals opgenomen 
in het coalitieakkoord in paragraaf 3.13.1.

Eerdere besluiten
Plan van aanpak koersfase is behandeld in de vergadering van de commissie Fysiek Domein van 29 
januari 2020 (agendapunt 7.6.).
De motie waarbij uw raad heeft uitgesproken dat u het definitieve koersdocument wilt vaststellen is 
aangenomen in de raadsvergadering van 17 september jl.

Tot slot
In het koersdocument staat op enkele plekken nog PM. Teksten op deze plek zullen worden ingevuld in 
het definitieve document.
Alle informatie over het proces samenwerking omgevingsvisie vindt u op de website van de Regio. Hier 
staan ook de analyses en onderzoeken die zijn uitgevoerd (zoals bovengenoemde economische analyse): 
https://www.reqioqv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/samenwerkinq-omqevinqsvisie/



-4-

Burgemeester en wethouders,

De secretaris De burgemeester
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[in te vullen door raadsgriffier]
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Evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
• Derde tussenstand koersdocument
• Motie vaststelling definitieve versie koersdocument door raad

Kader- en beleidsnota’s
Dit koersdocument kan als bouwsteen gebruikt worden bij de voorbereiding van de lokale 
Omgevingsvisie.

Voorgeschreven procedure
Er is geen sprake van een voorgeschreven wettelijke procedure. U heeft per motie van 17 september
2020 bepaald het uiteindelijke koersdocument te willen vaststellen in plaats van het college. Wanneer de 
wensen en bedenkingen van de 7 raden vanuit de regio verwerkt zijn, zal het uiteindelijke koersdocument 
ter vaststelling aan u aangeboden worden.


