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Bovengenoemd raadslid stelt het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, gelezen het voorstel van het college van
burgemeester en wethouders met nummer 1089093
Besluit de zienswijze behorende bij het ontwerpbesluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
1. Ruimte: regionale Omgevingsvisie.

Nieuwe tekst
1. Ruimte: regionale Omgevingsvisie

Het is het voor het gezamenlijk werken aan de opgaven
die deze regio heeft op het fysiek domein (wonen,
landschap, economie, duurzaamheid en mobiliteit) van
belang om in te inzetten op een regionale
Omgevingsvisie. Oftewel een gedeeld en gedragen
beeld van de gewenste ontwikkeling van de regio Gooi
en Vechtstreek. Met een integrale visie op de toekomst
van ons gebied vergroten we de effectiviteit van het
samenwerken en de kracht van de regio ten overstaan
van medeoverheden en andere partners. Voor ons is
het werken aan een regionale Omgevingsvisie daarom
prioriteit nummer 1. De uitwerking hiervan vraagt om
een programma.

Het is het voor het gezamenlijk werken aan de
opgaven die deze regio heeft op het fysiek domein
(wonen, landschap, economie, duurzaamheid en
mobiliteit) van belang om in te inzetten op een
regionale Omgevingsvisie. Oftewel een gedeeld en
gedragen beeld van de gewenste ontwikkeling van de
regio Gooi en Vechtstreek. Met een integrale visie op
de toekomst van ons gebied vergroten we de
effectiviteit van het samenwerken en de kracht van de
regio ten overstaan van medeoverheden en andere
partners. Voor ons is het werken aan een regionale
Omgevingsvisie daarom van zeer groot belang. De
uitwerking hiervan vraagt om een programma.

Toelichting
Overwegende dat:
1. De bestaande tekst tot verwarring kan leiden over het gewicht van de overige speerpunten;
2. De speerpunten in de zienswijze bij voorkeur geen prioritering kennen.

