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RESUMÉ 

Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein                                                           27 en 28 oktober 2022                                                  .. 
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Regio: Jacqueline Agricola, Lisa Berkelaar, Betty Boerman, Inge Huiskers, 
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Contactpersoon Jacqueline Agricola 
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Kenmerk 23.0000352 

 
 
Algemeen 
 
Uitvoeringsprogramma fysiek domein 

In de Regionale samenwerkingsagenda (RSA) leggen de gemeenteraden van Gooi en Vechtstreek 
vast op welke regionale opgaven zij gezamenlijk willen sturen in deze raadsperiode. Streven is de 
RSA medio 2023 vast te stellen. De portefeuillehoudersoverleggen stellen daarnaast een bestuurlijk 
uitvoeringsprogramma op. In juli 2022 hebben de portefeuillehoudersoverleggen een overzicht 
vastgesteld van regionale opgaven. Hierbij is ook vastgesteld welk portefeuillehoudersoverleg het 
primaat heeft op die opgave. Het overzicht is nu uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor elk 
overleg. Het uitvoeringsprogramma is een agenda voor de bestuurlijke samenwerking op de schaal 
van de regio waarin de opgaven zijn vertaald naar een handelingsperspectief.  
 
Het uitvoeringsprogramma is het vertrekpunt voor deze samenwerkingsperiode en kan op basis van 
voortschrijdend inzicht worden aangepast. Bijvoorbeeld op basis van gewijzigd rijksbeleid of 
omstandigheden of op basis van uitgevoerde analyses en natuurlijk op basis van het traject wat nog 
loopt naar een nieuwe RSA Het uitvoeringsprogramma wordt  minimaal jaarlijks geagendeerd om te 
bepalen of bijstelling nodig is. Het uitvoeringsprogramma biedt globaal inzicht in wat we samen 
doen. Bij de concretisering is de inzet van capaciteit een aandachtspunt, ook in relatie tot de krapte 
op de arbeidsmarkt.  
 
Voor het onderdeel gebiedsgerichte aanpak Stikstof is besloten bij vaststelling het 
handelingsperspectief voor de opgave te actualiseren omdat inmiddels vanuit de afstemming met 
de provincie meer bekend is over de rol van gemeenten en Regio.  

 
 
Ruimte en mobiliteit 
 
Mededelingen 

Er wordt een informatiebrief opgesteld waarmee de colleges de raden kunnen informeren over de 
nieuwe dienstregeling van NS voor 2023 en de consequenties voor de Gooilijn. 
 
Er wordt een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht over de nieuwe OV-
concessie van Utrecht. Daarin worden aandachtspunten benoemd rond aansluitingen in de regio 
Gooi en Vechtstreek. 
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Op 7 november brengt gedeputeerde Esther Rommel een bezoek aan de regio in het kader van het 
halfjaarlijks bestuurlijk overleg over de strategische samenwerkingsagenda tussen de provincie en 
de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Hierbij zijn Gert Zagt en Alexander Luijten (bestuurlijk 
trekkers vanuit de gemeenten) aanwezig. Dit overleg staat in het teken van de voortgang van de 
huidige agenda, en een eerste doorkijk naar een nieuw te vormen agenda in 2023 na de provinciale 
verkiezingen 
 
Alexander Luijten vertrekt per 1 december bij de gemeente Gooise Meren en wordt burgemeester in 
Heemskerk. De opvolging in zijn regionale rollen is nog niet bekend. Het gaat om zijn rol als 
voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Mobiliteit, lid Algemeen Bestuur, MRA 
platform Ruimte en MRA bestuur vanuit Gooi en Vechtstreek.   

 
Terugkoppeling MRA 

Het BO MIRT van 11 november wordt voorbereid. De inzet vanuit de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) is dat we willen vasthouden aan een integrale benadering, waarbij de gewenste en geplande 
woningbouw binnen de MRA wordt bekeken in wisselwerking met de mobiliteitsopgave. Wij vragen 
hierbij aandacht voor mobiliteitsoplossingen aan de oostkant van Amsterdam. Hierin trekken we 
samen op met de provincie Flevoland. Voor Amsterdam Bay Area is het voor ons belangrijk dat een 
IJmeerverbinding ondergronds wordt aangelegd. In deze fase van besluitvorming zijn we nu nog 
niet. 
Na het BO MIRT wordt een informatiebrief opgesteld om de raden te informeren.  

 
Vertegenwoordiging in platform Gooi, Vecht en Diemerscheg 

Het platform Gooi, Vecht en Diemerscheg is in het leven geroepen voor de aansturing van het 
programma de Groene Uitweg. Dit provinciaal programma richt zich op de versterking van de 
landschappelijke kwaliteit van de Vechtstreek, in samenhang met de infrastructurele ingrepen aan 
de rijkswegen A1, A6 en A9, door inzet van de groene uitwegmiddelen die hierbij ter compensatie 
beschikbaar zijn gesteld. Sinds december 2020 ligt het secretariaat bij de Regio. In het overleg zijn 
provincie, gemeenten en stakeholders als het waterschap, natuurbeheerders, LTO en 
Rijkswaterstaat vertegenwoordigd.   
 
Gezien de samenstelling van het overleg is dit een zeer geschikt platform om strategische en 
gebiedsbrede of overstijgende thema’s (bijv. de Regionale Veenweidestrategie) te bespreken. Zo 
blijft de connectie tussen de verschillende gebiedspartijen én gemeenten sterk. De direct bij de 
Groene Uitweg projecten betrokken gemeenten zijn Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren. 
Daarnaast participeert gemeente Blaricum namens de gemeenten aan de oostzijde van de regio. 
Voor de advisering over overige regionale en bovenregionale onderwerpen is een volledige 
vertegenwoordiging van de regiogemeenten gewenst. Daarom worden Huizen en Laren toegevoegd 
aan het Platform. Zij zullen niet besluiten over de Groene Uitweg. 

 
Nationaal Programma Landelijk Gebied 

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) bevat forse doelen voor stikstofreductie.  
De Provincie Noord-Holland is in de lead bij het opstellen van gebiedsplannen voor het Provinciaal 
Programma Landelijk Gebied (PPLG), in opdracht van het Rijk. Gemeenten zijn in dit proces niet 
besluitvormend maar worden wel betrokken. De gemeenten hebben in elk geval een belangrijke rol 
bij het toekennen van bestemmingen en de maatregelen die betrekking hebben op de eigen 
inwoners. Afgesproken is dat de Regio namens de regiogemeenten de coördinerende rol oppakt in 
het traject van het NPLG en PPLG en het eerste aanspreekpunt is voor de provincie en voor de 
bestuurders in de regio. 
Op 7 oktober zijn de portefeuillehouders geïnformeerd over het programma, op 14 november is er 
een Webinar voor raadsleden over dit onderwerp, dat samen  samen met de provincie wordt 
georganiseerd.  
Op dit moment is de verwachting dat de gemeenten pas na de zomer van 2023 actief om inbreng 
worden gevraagd, in de volgende uitwerkingsslag. De provincie wordt meegegeven om de 
gemeenteraden goed mee te nemen in het proces, en de rol van de raden hierbij duidelijk te 
omschrijven.   

 

https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2022/11/221115-Informatiebrief-Terugkoppeling-BO-MIRT-2022.pdf
https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/landschap/platform-gooi-vecht-en-diemerscheg/
https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Provinciaal_Programma_Landelijk_Gebied
https://www.regiogv.nl/vergaderkalender/stikstof-water-natuur-en-klimaat-een-nationaal-en-provinciaal-programma/?bron=1196


Pagina 3 van 4 

Quickscan busstation Crailo 

In 2020 is onderzoek gedaan naar de lange termijn ontwikkeling van knooppunt Crailo en is een 
mobiliteitsperspectief ontwikkeld. In 2022 zijn de ‘quick wins’ uitgewerkt die op korte termijn uit te 
voeren zijn en niet op besluitvorming over het knooppunt als geheel hoeven te wachten. Dit kan ruim 
100 extra fietsparkeerplekken en optimalisaties voor de bus opleveren.  
De quickscan wordt vastgesteld. Deze wordt vertaald  in een kostenraming en er wordt subsidie 
aangevraagd bij de provincie Noord-Holland. De subsidieregeling loopt nog tot maart 2023 vanwege 
de Provinciale Statenverkiezingen.  

 
Nader onderzoek A27 

In het BO MIRT van 2020 zijn afspraken gemaakt over het verkennen van een verbreding van de A27 
tussen knooppunt Eemnes en Zeewolde. In 2022 vond nader onderzoek plaats op basis van een 
kostenindicatie van € 29 mln. Het onderzoek wijst uit dat de benodigde investeringen fors hoger 
uitvallen dan de eerdere indicatie van €29 mln. Een aanvullend budget van €164 mln. is nodig om de 
MIRT-Verkenning formeel te kunnen starten. Dit wordt in BO MIRT op 11 november besproken. Inzet 
van het portefeuillehoudersoverleg is om de A27 op de agenda te houden. De toegezegde € 500.000 
als bijdrage vanuit de regio Gooi en Vechtstreek wordt daarom gehandhaafd.  

 
 
Bouwen en wonen 
 
Terugkoppeling MRA 

Het kabinet wil meer regie op de bouw van betaalbare woningen. Het Rijk heeft haar ambities voor 
woningbouw vastgelegd in het een programma woningbouw. Provincies werken de afspraken 
samen met gemeenten uit in regionale woondeals. Hierover wordt in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) afgestemd. Via de MRA wordt het signaal meegegeven om in dit proces rekening te houden 
met de positie van gemeenteraden en de door hen reeds vastgestelde kaders. Ook wordt aandacht 
gevraagd voor een integrale benadering; in de woondeal moet de relatie met landschap, 
klimaatopgaven en de benodigde infrastructuur worden betrokken. De provincie heeft in haar bod 
aan het Rijk randvoorwaarden goed beschreven.  

 
Regionale woonmonitor 

In de regionale woonvisie (2016) is afgesproken dat het ‘aantal sociale huurwoningen op peil’ moest 
zijn; in het Woonakkoord (2021) is deze ambitie aangescherpt tot ‘het aandeel woningen in sociale 
huurwoningen groeit mee met de totale woningvoorraad waarbij het aandeel sociale huur op 
minimaal 25% van het totaal blijft.  
De regionale woonmonitor geeft gemeenten en woningcorporaties inzicht in de ontwikkeling van de 
sociale woningvoorraad. Om goed op de ambitie te kunnen sturen en hierover het gesprek met 
elkaar te kunnen voeren wordt een aantal elementen aan de regionale woonmonitor toegevoegd.  In 
de monitor wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen particulier en corporatiebezit. Ook wordt 
aan de monitor toegevoegd het aantal woningen dat is geliberaliseerd door de woningcorporaties 
met wel of niet een sociale koopconstructie. 
In het portefeuillehoudersoverleg worden de voorgenomen bouwproductie (plancapaciteit) en de 
lokale prestatieafspraken met de corporaties in een vroeg stadium met elkaar besproken zodat er 
ook meer inzicht is in de toekomstige ontwikkeling van de voorraad. 

 
 
Milieu en duurzaamheid 
 
Transitievisies Warmte en het EDB 

Het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid heeft op 4 februari 2022 het werkplan 2022 
van het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek (EDB) besproken. Het overleg heeft daarbij 
gevraagd om een evaluatie van de ketensamenwerking in relatie tot het nieuwe gemeentelijke beleid 
(transitievisie warmte).  Het rapport geeft een goede weergave van de huidige stand van zaken.   
Het EDB draagt bij aan de aanpak van verduurzaming van woningen en is in lijn met het rijksbeleid. 
Daarin wordt gekozen voor een contingentenaanpak waarbij gelijksoortige woningen in serie 
worden aangepakt.  

https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/knooppunt-crailo/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/13/minister-hugo-de-jonge-maakt-provinciale-woningbouwafspraken-voor-900.000-nieuwe-woningen
https://www.huurwoningen.nl/info/huurmarkt-liberaliseren/
https://www.energiedienstenbedrijfgv.nl/
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Alle gemeenten hebben in 2021 een transitievisie warmte (TVW) vastgesteld. Op basis hiervan 
kunnen gemeenten prioriteiten stellen en afspraken maken met de energiecoöperaties, het EDB en 
het Duurzaambouwenloket. Het EDB heeft in alle gemeenten, behalve Gooise Meren, een plek 
gekregen in de TVW. Gooise Meren vindt de marktconcept-aanpak van het EDB te aanbodgericht en 
is op dit moment nog in de verkennende fase en nog niet in uitvoering. Op dit moment is het EDB 
vooral actief in Hilversum en Huizen. In de overige gemeenten wordt het gesprek gevoerd over inzet 
van het EDB. Duidelijkheid over de rol van alle partijen (gemeente, EDB, energieloket en 
energiecoöperaties) is belangrijk voor een goede ketensamenwerking. De samenwerking binnen het 
EDB vindt plaats op de achtergrond. Inwoners zien vooral de betrokken bedrijven. 

 
Economie en innovatie 
 
MRA Inwest 

In het portefeuillehoudersoverleg van september 2022 is een bespreeknotitie deelname MRA en 
ROM Inwest besproken waarin is beschreven welke aspecten meespelen in de afweging om wel of 
niet (lokaal of regionaal) deel te nemen. Eventuele deelname is complementair aan de deelname 
aan ROM Regio Utrecht (via aandeelhouderschap Hilversum).  
Als verdieping van de informatie geeft Johan Bos, adviseur public affairs van ROM Inwest, een 
presentatie over MRA Inwest. Voor de ontwikkelmaatschappij werkt ROM Inwest samen met ROM 
Flevo en ROM Utrecht, waar Gooi en Vechtstreek onder valt. De economie in Noord-Holland is heel 
divers. De economie in Utrecht is eenduidiger. Het economisch profiel van Gooi en Vechtstreek is 
vergelijkbaar met Utrecht. 

 
Visit Gooi & Vecht 

 Visit Gooi & Vecht is sinds 2019 onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek en voert voor de 
gemeenten de destination marketing en het beheer van de routenetwerken uit. Naast de gemeenten 
in Gooi en Vechtstreek zijn Weesp en Stichtse Vecht aangesloten.  
De activiteiten van Visit worden aan de portefeuillehouders gepresenteerd. Er is een nieuwe website 
en brochurelijn in de huisstijl en in 2022 is een bezoekerscampagne uitgevoerd, met ondersteuning 
vanuit de Metropoolregio Amsterdam. Visit Gooi & Vecht werkt samen met Hilversum Marketing, 
Gooise Meren Marketing en Amsterdam&partners.  

 
Gesprek over ruimte voor werk 

Het portefeuillehoudersoverleg heeft in oktober 2021 een bestuursopdracht gegeven voor het 
onderzoeken van een instrumentarium voor het bereiken van de economische doelstellingen en 
voor de herijking van het Transformatiefonds, gericht op behoud van voldoende ruimte voor werk. 
Achtergrond is het feit dat de verhouding beroepspopulatie-banen in G&V scheef is (0,9) en dat deze 
verhouding door het transformeren van veel bedrijventerreinen en kantorenlocaties in de regio nog 
slechter aan het worden is.  
Het resultaat van dit onderzoek is een nadere analyse en uitwerking van de eerdere onderzoeken 
met daaruit volgend een overzicht van instrumenten die geschikt zouden zijn voor regio Gooi en 
Vechtstreek. Voordat we overgaan tot operationalisatie van de aanbevelingen (lokaal of regionaal) 
wordt het gesprek gevoerd over in hoeverre er draagvlak is om instrumentarium lokaal of regionaal 
in te zetten of om werklocaties regionaal te gaan programmeren.  
In dit overleg is een eerste inventariserende ronde gedaan. Het onderwerp wordt volgende keer 
opnieuw geagendeerd.   

 
 

https://www.visitgooivecht.nl/nl

