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1. Kennisnemen van 

de stand van zaken regionale omgevingsvisie en het plan van aanpak koersfase omgevingsvisie 

Gooi en Vechtstreek.  

 

2. Inleiding 

In de RSA 2019 – 2022 is opgenomen dat de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek werken 

aan een regionale Omgevingsvisie. Daarmee beogen de samenwerkende gemeenten samen 

richting te geven aan de toekomstbestendige inrichting van het gebied. Om tot zo’n gedeeld 

perspectief te komen is begonnen met een uitvoerige analyse van de opgaven van dit gebied. Die 

analyse heeft gecentreerd in het benoemen van de centrale opgaven: ruimte voor wonen en werk, 

economie, mobiliteit, klimaat, water,  veenoxidatie, biodiversiteit en landschap.  De vervolg stap is 

dat op basis van deze analyse een koers wordt uitgezet die tenminste bijdraagt aan het adresseren 

van al deze opgaven (‘koersfase’). Daarbij wordt een intensief proces doorlopen waarbij 

gebeidspartijen, experts, inwoners en raden en nauw worden betrokken.  

 

Via  bijgevoegde documenten (plan aanpak koersfase omgevingsvisie, informatiebrief koersfase 

omgevingsvisie, planning omgevingsvisie) wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en over 

de voorgenomen acties in de koersfase.  

 

3. Kernboodschap 

De opgaven van de regio Gooi en Vechtstreek zijn substantieel en leggen een druk op kwaliteiten  

van het gebied. Met een regionale Omgevingsvisie zetten de  gemeenten in de Gooi en 

Vechtstreek een heldere bestuurlijk koers uit en zorgen dat onze regio geen witte vlek blijft in het 

krachtenveld tussen Utrecht, Amersfoort, Almere en Amsterdam. Met een integrale visie op de 

toekomst vergroten we de effectiviteit van het samenwerken en de kracht van de regio ten 

overstaan van medeoverheden en andere partners. De positionering van het gebied tussen diverse 

grote steden biedt de kans een sleutelpositie te verwerven door een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van de omringende Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht.  

 

4. Consequenties 

Gemeenteraden stellen de omgevingsvisie vast. Voor de omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek is het 

van belang dat de regionale opgaven vanuit het perspectief van het belang van bredere gebied 

wordt beoordeeld en bekeken. Met elkaar zullen de gemeenten het gezamenlijke omgevingsbeleid 

voor Gooi en Vechtstreek moeten vaststellen, uitvoeren en verantwoorden. 

  

5. Communicatie en participatie 

Het regionaal portefeuilleoverleg ruimte en mobiliteit heeft besloten om de informatie over het 

proces rond de regionale omgevingsvisie uniform en op hetzelfde moment te delen met de raden 

in de regio gooi en Vechtstreek.  
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6. Vervolg 

De koersfase start met een uitgebreid traject met gebiedspartijen, maatschappelijke initiatieven, 

experts en inwoners over de gewenst ontwikkeling van het gebied. Het gesprek met raden is 

voorzien na consulatie van deze groepen. Vaststellen door raden zal medio november 2020 

plaatsvinden.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


