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HuizenGemeente

Milieu & Duurzaamheid

6. Rondvraag

Cultuur & Recreatie

Zie voor nota: vervolgvel 25-2-2021/Advies PFHO FD 5 maart

De Huizer raad heeft zich expliciet uitgesproken tegen grootschalige zon- en windenergie in 
de RES 1.0, voor zover deze gelegen zijn in of aangrenzend aan beschermde 
natuurgebieden. Dat standpunt botst niet op voorhand met dit onderzoek. Het standpunt van 
de raad zal waar nodig tijdens het onderzoek worden ingebracht. De provincie betaalt het 
onderzoek.

Toelichting
Geen opmerkingen bij de planning m.b.t. de grondstoffenvisie, de RES en de TVW.

Toelichting
De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en de Vereniging van Energie Initiatieven en 
Coöperaties Noord-Holland willen onderzoek doen naar kleinschalige opwekking van 
duurzame energie in landschep en natuur in Gooi en Vechtstreek. Op basis van “nee”, “nee- 
tenzij” en “ja-mits” principes wordt verkend wat en waar (on)mogelijkheden zijn.

4. Verkenning landschap, natuur en energie (vaststellen)
Advies:
Instemmen.

5. Planning raadstrajecten 2021 (vaststellen)
Advies
Instemmen

3. Terugkoppeling MRA (bespreken)
Geen opmerkingen.

2. Resumé (vatstellen)
Geen opmerkingen.

Toelichting:
Op 5 maart 2021 vindt het portefeuillehoudersoverleg (PFHO) Fysiek Domein plaats. De stukken voor 
deze vergadering zijn op 11 februari door de regio per e-mail gestuurd. Hieronder volgt het advies 
voor deze vergadering.

1. Opening en mededelingen (bespreken)
Opmerkingen financiën: In de brief van de gezamenlijke gemeenten aan de Regio m.b.t. de 
uitgangspunten van de begroting staat het volgende: Geen nieuw beleid in 2022 en in de 
komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voorde gemeenten toenemen. 
(Dus alleen nieuw beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven voor het 
afschaffen van oud beleid). Belangrijk om dit bij alle punten mee te nemen.

7. Opening en mededelingen (bespreken)
Opmerkingen financiën: In de brief van de gezamenlijke gemeenten aan de Regio m.b.t. de 
uitgangspunten van de begroting staat het volgende: Geen nieuw beleid in 2022 en in de 
komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voorde gemeenten toenemen.

Dit voorstel werkt overigens een eerdere wens van het pfho uit. Er zijn geen kosten voor de 
gemeenten aan verbonden. Daardoor is het de vraag of agendering voor het pfho wel nodig 
is.
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11. Rondvraag

Economie & Innovatie
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(Dus alleen nieuw beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven voor het 
afschaffen van oud beleid). Belangrijk om dit bij alle punten mee te nemen.

Voorgaande wordt gelet op corona en de noodzaak tot goede digitalisering geheel 
onderschreven.

9. Terugkoppeling MRA (bespreken)
Geen opmerkingen.

8. Resumé (vaststellen)
Geen opmerkingen.

Voorgesteld wordt:
Een regionale bijdrage van € 90.000,- toe te kennen aan ‘Spot 035’ digitale strategie voor het 
MKB' en dit te financieren uit de RSA-begroting voor de periode 2021-2023.

13. Resumé (vaststellen)
Geen opmerkingen.

12. Opening en mededelingen (bespreken)
Opmerkingen financiën: In de brief van de gezamenlijke gemeenten aan de Regio m.b.t. de 
uitgangspunten van de begroting staat het volgende: Geen nieuw beleid in 2022 en in de 
komende jaren voorstellen, waarbij de bijdragen en de risico's voorde gemeenten toenemen. 
(Dus alleen nieuw beleid voorstellen als daarbij voorstellen worden gegeven voor het 
afschaffen van oud beleid). Belangrijk om dit bij alle punten mee te nemen.

14. Terugkoppeling MRA
Geen opmerkingen.

Toelichting
Corona maakt de reeds bestaande digitaliseringsopgave extra urgent. Spot 035 wordt een 
laagdrempelig platform dat mkb’ers helpt hun digitale strategie vorm te geven en uit te voeren. 
Regionale betrokkenheid door deelname in de stuurgroep en het toekennen van financiering 
vergroot de effectiviteit en de kansen voor het aantrekken van extra (Europese) gelden

16. Jaarplan ROM (bespreken)
Advies
Niet aangetroffen

Toelichting
Niet aangetroffen

10. Regioconservator Vertrouwelijk (vaststellen)
Advies
Er is geen dekking voor structurele financiering van de regionale museale samenwerking o.l.v. 
de regioconservator.

15. Cofinanciering digitale strategie voor het MKB Vertrouwelijk (vaststellen) 
Advies
Instemmen
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17. Rondvraag

Stukken ter kennisname

W. de Jong
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Omgeving
Beleid,

Voortgang wordt besproken in het regionale DO en pfho. Namens regio G&V nemen Marijn 
den Uijl en Joost de Koning deel aan de begeleidingsgroep

Gemeente Huizen 
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18. Ondersteuning ondernemers Corona crisis (ter kennisname)
Advies
Kennisnemen

19. Kwalitatieve economische bouwsteen Vertrouwelijk (ter kennisname) 
Advies
Kennisnemen van het opstellen van een kwalitatieve economische bouwsteen.

Toelichting
Op 25 januari is er een digitale ondernemersavond geweest met ondernemers geweest. Van 
de gemeente was wethouder Rebel aanwezig. De suggesties voor extra overheidsinzet zijn de 
gemeentelijke staf ez besproken en worden verder verkend.

Toelichting
De MRA-deelregio's stellen voor om met elkaar de kwalitatieve bouwsteen op te stellen. Er 
wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande informatie zoals (economische) 
onderzoeken en visies, de Economische Verkenningen MRA, de Ambitiekaart PlaBeKa, maar 
ook informatie die voortkomt uit nieuwe economische visies en gemeentelijke omgevingsvisies 
die worden opgesteld.
Dit initiatief sluit aan bij eerdere kritiek vanuit Gooi en Vechtstreek dat in MRA-trajecten, zoals 
Plabeka, er weinig tot geen ruimte is voor beleidsrijke ambities. Met deze kwalitatieve 
bouwsteen worden ambities vertaald in een kwantitatieve economische behoefte.


