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De afgelopen weken is het verstedelijkingsconcept versie 2 inclusief eerste contouren van de fasering 
voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek met het verzoek om 
wensen en opvattingen mee to geven. Dit is gebeurd op basis van een concept regionale 
zienswijzereactie Welke is opgesteld en afgestemd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg en door 
de colleges is doorgeleid Haar de raden. De concept regionale zienswijzereactie besproken in 
commissievergaderingen en rondetafelgesprek en vervolgens behandeld in de Raadsvergaderingen 
van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. Binnen al deze 
gemeenten is de regionale zienswijzereactie breed omarmd en aangenomen door de raden. 

Bijgevoegd treft u de regionale zienswijze aan. Hier bovenop zijn vanuit enkele individuele raden 
aanvullend lokale zienswijzen meegegeven, Welke gebundeld worden meegezonden. Het betreft 
aanvullende lokale zienswijzen vanuit de raden van de gemeenten Laren, Gooise Meren en 
Hilversum. Deze zijn als bijlagen bijgevoegd. 

Algemene reactie vervolgtraject 
In veel van de raden is gesproken over het tijdpad de komende periode: Ten eerste de wens goed 
betrokken to blijven. Daarnaast dat er onrust is over de timing van het behandelen van het vaststellen 
van de MIRT afspraken rondom de gemeenteraadsverkiezingen. 

Kernpunten uit de regionale zienswijzereactie 
Verstedelijkingsconcept versie 2 
Zorgpunten die terugkomen in de regionale zienswijzereactie waar alle raden achter staan, gaan over 
de volgende onderwerpen: 
• Meer aandacht wordt gevraagd voor de A1. Inzet op verbetering knelpunten Al beter to vertalen 

Haar concrete vervolgstappen. De raden zijn voorstander om into zetten op stappen in het kader 
van het MIRT programma, namelijk een MIRT Onderzoek Al multimodaal. De IMA rapportage die 
aan de Tweede Kamer is aangeboden vanuit het ministerie van I&W deze periode, tonen de 
knelpunten op de Al opnieuw aan. 

• Opgaven voor de Gooicorridor ook als Rijksbelang op to nemen. 
• Meer inzet vanuit de MRA om to komen tot afspraken met het Rijk voor structurele bijdragen aan 

onderhoud van de recreatiegebieden. 

• Meer aandacht voor de stikstofopgave in N2000 gebieden en ecologische verbindingen. 
• Meer aandacht voor de kleinere kernen in het stuk en tegengaan van mogelijke (ontwikkeling 

van) vervoersarmoede. Behoud leefbaarheid kleinere kernen. 
• Aandacht en inzet voor de waterplantproblematiek in het Gooimeer. 
• Mocht een IJmeerverbinding er komen, alleen een ondergrondse variant. 
• Meer aandacht voor afstemming met de gebieden net buiten de MRA. Zowel in de 

verstedelijkingsconcept zelf, als ook afstemming bij de vorming van de omgevingsagenda NW 
N L. 
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Betrek de regio GV goed bij het ingeslagen pad van Amsterdam autoluw, zodat het waterbed-
effect niet een probleem van de gebieden rondom Amsterdam wordt. Aandacht wordt gevraagd 
voor afstemming met Utrecht dat ook autoluwer wordt en ook effect zal gaan hebben op onze 
regio. 

•Kaarten betreffende Hilversum en Bussum Zuid kloppen niet volledig. De gemeenteraden vinden 
het belangrijk dat deze kaarten kloppen en verzoeken de MRA deze aan to passen (zie brief). 

Fasering 
De raden zijn tevreden dat er al een eerste schets voor een fasering wordt voorgelegd, zodat raads- en 
statenleden hier ook op kunnen reageren vooraf aan het BO MIRT dit najaar. Zeer positief zijn de 
raadsleden over de inzet op de integrate aanpak van de veenweidegebieden en van het watersysteem 
in Gooi en Vechtstreek. Ook is men positief dat dit in de fasering de komende jaren al verder vorm 
wordt gegeven, naast het verder uitwerken van de integrate systeemvisie ten behoeve van een klimaat 
robuuste regio. 
Ook de inzet voor stadsharten verspreid over de MRA tot 2030 (en verder) zien de raden positief en 
sluit goed aan bij het daadwerkelijk uitvoeren van het polycentrisch model. 

De raden zien graag meer aandacht en urgentie voor: 

• De A1. Deze in de faseringstrategie terugto laten komen in de volgende versie met daarin 
opgenomen de komende periode een MIRT onderzoek uit to voeren Haar de Al multimodaal. 

• Tevens aandacht in de fasering voor de Gooicorridor. 
• Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor effecten op het verdere wegennet en spoor van 

keuzes omtrent de IJmeerverbinding. 

Keuzevraagstukken 
In de brief vanuit het MRA bureau d.d. 12 mei 2021, wordt specifiek gevraagd om wensen en 
opvattingen met betrekking tot de vraagstukken to vernemen die aan het eind van de samenvatting op 
pagina 10-11 zijn opgenomen. In de regionale zienswijzereactie staat het volgende centraal: 

• Een keuzevraagstuk dat de Gooi en Vechtstreek raakt is de keuze voor waterbuffering in het 
Oer IJ. De keuze hiervoor beinvloedt de noodzaak van een tijdelijke piekwaterberging in de 
Vechtstreek. De raden in onze regio zien de noodzaak om de mogelijkheden eerst goed to 
onderzoeken in het Oer IJ. Tevens zal men in de Gooi en Vechtstreek niet weglopen voor 
verantwoordelijkheid voor het zoeken Haar een piekwaterberging in de Vechtstreek, indien dat 
alsnog nodig wordt geacht. Echter dient in dat geval wet rekening to worden gehouden met 
beinvloeding op huidige ruimtelijke activiteiten en functies in het gebied en dienen de 
gemeenten waarin gezocht wordt Haar piekwaterberging vanaf het begin nauw aangehaakt to 
worden in het traject. 
Bij keuze over het trace van een 380 Kv lijn dient rekening to worden gehouden met het 
tegengaan van verrommeling van het landschap, met de natuur en het benodigde koelwater 
wat effect kan hebben op nabijgelegen meren en de watervoorraden daar. 
Bij het in kaart brengen van mogelijke effecten van geluidshinder in wijzigen van vluchtroutes 
zodat bebouwing onder de rook van Schiphol verder mogelijk wordt, dient vooraf aan 
daadwerkelijke keuzes over het wijzigen van routes ook de effecten daarvan op de 
geluidshinder in de Gooi en Vechtstreek to worden onderzocht en meegewogen. 
Voor ieder keuzevraagstuk geldt dat rekening gehouden dient to worden met de Unescostatus 
van de Stetting van Amsterdam (en hopelijk binnenkort Nieuwe Hollandse Waterlinie). Behoud 
van deze status is wat de regio Gooi en Vechtstreek betreft randvoorwaarde en 
ontwikkelingen dienen zich daartoe to verhouden. 
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Geachte dames, heren, 

Via deze weg delen wij in het kader van de Rijk-MRA Verstedelijkingsstrategie onze wensen en 
opvattingen op het verstedelijkingsconcept Versie 2 en eerste contouren van de fasering, namens de 
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Wij stellen de gelegenheid hiertoe op prijs. 

Proces deelregio 
Afgelopen weken is het verstedelijkingsconcept versie 2 inclusief eerste contouren van de fasering 
voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, 
Weesp en Wijdemeren met het verzoek om wensen en opvattingen to uiten. Hieronder treft u de 
gezamenlijke reactie aan. De lokale zienswijzen die door individuele raden zijn meegegeven worden 
gebundeld meegezonden in het geval van aanvullingen of afwijkingen door een gemeenteraad op de 
gezamenlijke deelregionale zienswijze die in deze brief aan u wordt aangeleverd. 

Belang verstedelijkingsconcept 
De raden realiseren zich dat het traject van de Verstedelijkingsstrategie MRA van groot belang is voor het 
agenderen van agendapunten waarop de samenwerking met het Rijk de komende jaren essentieel is. De 
afstemming op MRA schaal is daar een belangrijk (lobby) middel voor, mede doordat het Rijk zelf de 
keuze heeft gemaakt via verstedelijkingsconcepten tot prioriteringen van Rijks inzet to komen. We pleiten 
voor een zo nauw mogelijke betrokkenheid van de raden en Staten in dit proces. Graag zien we deze 
democratische legitimiteit ook in het vervolgtraject voldoende geborgd. We vinden de timing van het 
vaststellen van het verstedelijkingsconcept begin 2022 zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 
onhandig gepland. Dit had of veel eerder of juist over de verkiezingen heen getild moeten worden. 

Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat gezamenlijk met het Rijk wordt gewerkt aan de opgaven in 
het gebied. Als metropool kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de 
Nationale omgevingsvisie, zowel op stedelijke als landschappelijke ontwikkeling. Inzet van het Rijk is 
echter ook onmisbaar voor realisatie van deze doelen. Zeker in het licht van de druk die al bij gemeenten 
aanwezig is door decentralisatie van diverse taken. Daarom willen wij als aandachtspunt meegeven goed 
to letten op onderwerpen waarop in het verstedelijkingsconcept wordt aangegeven dat dit wel of juist 
geen Rijk-regio opgave zou zijn. Een belangrijk voorbeeld is de urgentie voor meer Rijksinzet voor 
landschap. Hier komen wij verder in deze brief op terug. 

Wij zijn voorstander van het uitwerken van een polycentrisch model. Een sterke metropool heeft baat bij 
zowel een kernstad als een krachtige regio met kernen daaromheen. Dat draagt bij aan zowel de leef 
kwaliteit in Amsterdam, onze regio Gooi en Vechtstreek als ook van de andere gebieden in de metropool. 
Het versterken van de identiteit van de verschillende gebieden in de metropool complementair aan elkaar 
helpt om samen de hele metropoolregio to versterken. Het is dan ook sterk en logisch dat in het stuk de 
aandacht goed verdeeld is over de verschillende deelgebieden die onze metropool beslaat, o.a. via de 
uitwerking van verschillende integraal uit to werken gebieden. 
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voor inwoners, met gemeenten 
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Als Gooi en Vechtstreek dragen wij bij aan de gehele metropool. We hebben een aantrekkelijk woon- en 
werkgebied in de metropool met hoge natuur- en recreatieve waarde en een sterk economisch profiel. De 
regio ontwikkeld zich steeds verder, zoals tangs de Gooicorridor en HOV-lijnen (zie het recent gesloten 
woonakkoord met de provincie) en het landschap (bijvoorbeeld het Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen). 

Uiteraard hebben wij goed gekeken Haar de opgaven en of deze goed bijdragen aan de leefbaarheid in de 
Gooi en Vechtstreek, naast die voor de gehele MRA. Voor ons relevante thema's als het watersysteem of 
de mediasector, zien wij goed terugkomen in het stuk. Echter grote zorgen baart ons het onderwerp 
mobiliteit. Deze en een aantal andere zorgen worden verderop in deze brief Hader toegelicht. 

Zienswiize op het verstedeliikingsconcept 

De metropool Haar 2050 

Basis voor verdere ontwikkeling 
Doel van de verstedelijkingsstrategie is dat 'in internationaal perspectief de regio zich niet alleen moet 
(blijven) onderscheiden door economische groeimogelijkheden, maar ook door de goed opgeleide 
beroepsbevolking, het sociaal evenwicht en de hoge kwaliteit van de leefomgeving'. Het onderdeel sociaal 
evenwicht of ook wet de inclusiviteit van de regio is misschien wet de lastigste en moeilijkste, maar 
tegelijk ook de meest essentiele opgave voor de komende jaren. Meer nog dan in de afgelopen periode 
zal deze pijler, die o.a. vorm en inhoud moet krijgen onder de paraplu van bereikbare steden, de komende 
tijd volop ontwikkeld moeten worden. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alleen voldoende, maar ook voldoende 
betaalbare woningen op goed bereikbare plekken voor voldoende praktijkgeschoolde werknemers, de 
toekomstige welvaart en welzijn in onze regio borgen. Dit onderdeel zou nog verder uitgewerkt moeten 
worden in het verstedelijkingsconcept. 

Economie 
Wij zijn voorstander van het uitwerken van een polycentrisch model met sterke deelgebieden die 
economisch complementair zijn aan elkaar. Het genoemde en al bestaande economisch profiel van 
Media, ICT, zorg en vrijetijdseconomie voor onze regio is sterk. Versterken van het economisch profiel 
Gooi en Vechtstreek op media met het perspectief van een AI-campus is een belangrijke ontwikkeling dat 
wet degelijk ook inzet en betrokkenheid van het Rijk vraagt en wij dan ook graag zo zien terugkomen op 
paging 71. Doel is het verder benutten, versterken en verbreden van het bestaande ecosysteem door 
cross-sectorale vervlechting met ICT, CI en Tech (AI, AR, VR en Gaming), en toepassen vaardigheden in 
het ecosysteem voor maatschappelijke uitdagingen in bijv. zorg, onderwijs en het verrijken van de 
mediawijsheid van de Nederlandse bevolking. 
Het waardevolle landschap is een stevige pijler onder vestigingsvoorwaarden van werkgelegenheid. 
Ondanks beperkte ruimte in onze regio door het waardevolle landschap is er zeker plaats voor meer 
werkgelegenheid. Een goede woon-werkbalans en versterkte focus op behoud van praktijkgeschoold 
werk is relevant voor behoud en versterking van de leefbaarheid. 

Een aanvullende opmerking over de kaart op paging 26 (veerkrachtige, schone en inclusieve economie) 
wat betreft ontwikkelingen rondom knooppunten Hilversum en Hilversum Mediapark: Hoewel het bolletje 
overlappend op beide knooppunten staat lijkt de kaart to suggereren dat (geplande) economische 
ontwikkeling rondom station Hilversum wegvallen en alles zich concentreert rondom het Hilversum 
Mediapark. Dat klopt niet. Hoewel inderdaad kansen worden gezien voor veel banengroei rondom het 
Mediapark, zijn er ook ontwikkelingen en kansen voor werkgelegenheidsgroei rondom station Hilversum. 
Wij gaan er vanuit dat deze bollen nu samen zijn genomen en dit niet alleen gaat om ontwikkeling van 
Mediapark en zien in de volgende versie dit graag verduidelijkt terugkomen in de legenda of met aparte 
bollen op de kaart. 

Mobiliteit 
Het valt op dat de mobiliteitsoplossingen voortkomen uit het programma Samen bouwen aan 
Bereikbaarheid. Dit programme heeft echter niet exact dezelfde doelen en reikwijdte als de 
Verstedelijkingsstrategie. Ook zijn niet alle deelregio's direct vertegenwoordigd in de besluitvormende 
gremia in dit programme. Dit vraagt daarom extra•aandacht bij de integratieslag. 
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De infrastructuur is zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling en leefbaarheid van onze metropool. Zo 
ook voor het gebied van de Gooi en Vechtstreek. De doorstroom op de belangrijkste aders als A1, A27 en 
Gooicorridor zijn essentieel voor ontwikkelingen en daarmee de leefbaarheid in onze regio. We zien deze 
urgentie met inzet op knelpunten op de doorstroming op de Al en Gooicorridor in de volgende versie van 
het verstedelijkingsconcept graag nadrukkelijker terugkomen. Het baart ons zorgen, wat we hieronder 
Hader zullen toelichten. 

Het belang van de `draaischijf rond Amsterdam' herkennen wij, ook in relatie tot de 
verstedelijkingsopgave. Maatregelen als doortrekken van de Noord-Zuidlijn passen hierbij. Dit laat echter 
onverlet dat ook corridors die de kernstad verbinden met de regio en gebieden buiten de MRA ook 
cruciaal zijn. Deze corridors krijgen to weinig prioriteit. Zeer zorgwekkend is dat de Al nauwelijks wordt 
genoemd. Wel als Rijk-regio opgave in het integraal uit to werken gebied Gooi, Vechtstreek, Diemerscheg. 
In het systeemvraagstuk mobiliteit en de fasering echter in het geheel niet. Zeer onterecht. Zeker gezien 
de relatie met de provincie Utrecht in de Omgevingsagenda. De Al en Gooicorridor zijn van essentieel 
belang voor de verbindingen met andere metropolen en het oosten van Nederland. Deze zouden hoger in 
de prioritering moeten komen. Wij pleiten daarom voor een vervolg van het MIRT onderzoek Oostkant 
Amsterdam, zowel in maatregelen als Hader onderzoek Haar de langere termijn via een MIRT onderzoek 
Al (multimodaal). 

Naast de Al is ook de Gooicorridor (trein) een belangrijke levensader voor onze regio en een belangrijke 
verbinder met de regio Amersfoort en verder richting het Oosten. Versterking van de Gooicorridor staat 
niet op zichzelf maar kan een belangrijke bedrage leveren aan vermindering van NMCA knelpunt A1. 
De Gooicorridor moet daarom aangevuld worden als Rijk-MRA opgave op pagina 71. Relevant zijn de 
afgesproken (BO MIRT 2020) vervolgstudie Haar de gevolgen van besluitvorming OV SAAL voor de 
trajecten die reistijdverlies ondervinden komt en waar hier aanvullende maatregelen mogelijk en nodig 
zijn. Dit geldt o.a. voor de verbinding Hilversum —Amsterdam Centraal. Bij oplossingen als keuze voor 
verplaatsen van het goederenpad Haar elders, of eventuele investeringen in infrastructurele maatregelen 
rondom spoorbrug Weesp en de aanpak van gelijkvloerse overwegen. Hier is betrokkenheid van het Rijk 
ook noodzakelijk. Wij gaan ervan uit dat dit wordt onderschreven. De tekst op pagina 52' kan anders 
suggereren, deze tekst dient to worden aangepast. Door het voor de Al genoemde MIRT onderzoek 
multimodaal into steken kan hierbij de Gooicorridor en daarmee ontlastende waarde voor de Al integraal 
worden meegenomen. 

Door verder over de eigen MRA grens heen to kijken kunnen prioriteringen anders uitvallen. Wat betreft Al 
en Gooicorridor is het belangrijk de opgaven tangs deze as bij elkaar op to tellen voor deze verbinding van 
Oost Nederland met de MRA. De prognose tot 2040 is dat naast toevoeging van 11.500 woningen en 
groei Haar 115.000 arbeidsplaatsen in de Gooi en Vechtstreek, opgeteld nog eens 62.000 woningen en 
367.000 arbeidsplaatsen extra aan deze corridor in de regio Amersfoort en regio Foodvalley en nog meer 
verder richting de Cleantechregio met de MRA worden verbonden. Vanuit de prognose dat er in de 
toekomst meer thuis gewerkt kan worden verhuizen steeds meer mensen verder van hun werk. Ook dit 
maakt het belangrijk om aandacht to hebben op de verbindingen met de gebieden buiten de MRA en niet 
alleen binnen de MRA. 

Daarnaast willen we aandacht vragen voor doorwerking op het onderliggend wegennet bij het Re-design 
van het wegennet, in relatie tot de belasting van de A9. Het effect op onderliggend wegennet moet breder 
worden onderzocht dan nu onder het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid wordt gedaan. 
Effecten kunnen ook verderop op het wegennet doorwerking hebben. Om dit uit to kunnen sluiten of beter 
rekening mee to houden pleiten we ervoor ook hier de N201 en N236 in mee to nemen. Wij willen 
negatieve effecten voor de leefbaarheid of natuurwaarden voorkomen, zoals in Wijdemeren en Hilversum, 
waar de N201 door de stad aansluiting vindt op de A27/A1, of tangs de N236. 

Naast deze hoofdkeuzes zijn er voor weg en openbaar vervoer ook opgaven op specifieke corridors, zoals Almere-Utrecht (weg, 
spoor) en de Gooicorridor, die met lokale maatregelen kunnen worden opgelost. 
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Verder missen wij in het verstedelijkingsconcept op de kaart in het hoofdstuk mobiliteit de gewenste HOV 
route Gooi —Amsterdam Zuid (via Muiden P+R). Het inpassen van ruimte voor haltering op Amsterdam 
Zuid is hiervoor van belang. Zeker met de keuze voor Amsterdam Autoluw is dit een belangrijke 
aanvullende kansrijke verbinding. Daarnaast is doorontwikkeling van de HOV-verbinding tussen Almere, 
Gooi en Utrecht tangs de A27 een kans. 

Tot slot een opmerking over mobiliteit over een kaart die al eerder in het verstedelijkingsconcept staat 
weergegeven, namelijk de kaart op pagina 22. Hier is Naarden-Bussum onterecht niet als halte 
gemarkeerd. Dit zien wij graag juist opgenomen in de volgende versie van het verstedelijkingsconcept. 

Waardevol landschap 
Landschap en recreatie is niet alleen een tegenhanger van verstedelijking, ook een zeer belangrijke 
randvoorwaarde voor verstedelijking als we dat inderdaad op een manier willen doen die bijdraagt aan de 
leefbaarheid. En leefbaarheid is immers een belangrijk uitgangspunt van het verstedelijkingsconcept. Wij 
kunnen ons goed vinden in het voorstel op paging 36.2 Behoud van waardevolle cultuurlandschappen in 
onze regio, maar ook de gehele MRA is een urgente opgave. Daar zou ook het Rijk zich meer aan moeten 
committeren. 
Op dit moment ontbreekt een adequaat wettelijk en financieel kader voor beheer van recreatieve 
voorzieningen, waardoor feitelijk dit vraagstuk vooral bij gemeenten en terreinbeheerders landt. We willen 
het belang benadrukken om het Rijk vanuit de MRA om hun verantwoordelijkheid hierin to wijzen en 
vragen aan het Rijk een structurele financiele bijdrage hieraan to gaan leveren. 

Waterrobuuste inrichting en klimaatadaptatie 
We zijn tevreden over de aandacht die het onderwerp water krijgt in het verstedelijkingsconcept. Dat is 
immers een belangrijke randvoorwaarde voor verdere verstedelijking, leefbaarheid en natuurwaarden. Wij 
dragen graag bij aan het voorgenomen Rijk-regio onderzoek Haar een waterrobuuste inrichting van Gooi 
en Vechtstreek3 en de tijdelijke waterbufferlocaties. Op paging 40/41 worden de benodigde acties 
benoemd voor een water robuuste inrichting en klimaatadaptatie. Graag vragen wij daar in het bijzonder 
de aandacht voor drinkwater, waarvan de noodzaak om voldoende to hebben evident is. Daarnaast speelt 
hier in het bijzonder de integratieslag met de gebieden, dit wordt ook onderkend.4 Ook kan de keuzen voor 
een gebied consequenties hebben voor een ander (zoals het Oer IJ en het Amsterdam Rijnkanaal qua 
waterberging of het IJmeer en onze drinkwaterwinning). Mocht het noodzakelijk zijn dat er ruimte 
gevonden moet worden in onze regio dan zullen we meedenken wat een meest geschikte plek is. Daarbij 
dient dan wet gezocht to worden Haar passende oplossingen voor de huidige functies in dat gebied. Als 
lokale overheden hebben wij hier uiteraard een belangrijke stem in. 

Ecologie 
Wij kunnen ons goed vinden in het belang dat het ecologisch systeem goed op orde is. Wij leveren hier als 
gebied een belangrijke bijdrage aan met een grote hoeveelheid waardevolle natuur. 
Specifieke opmerking in deze betreft ecologische verbindingen. Dit is een cruciaal onderdeel voor het 
functioneren van het Nederlandse Natuurnetwerk. Er wordt gesproken over zones, maar daarnaast zijn 
concrete maatregelen voor ontsnippering minstens zo van belang, zeker als de hoeveelheid infrastructuur 
toeneemt of verbreed. 
Deze verbindingen zijn ook niet zo helder aangewezen als het stuk suggereert. In Noord-Holland zijn deze 
wet met een lijn in de verordening aangeduid, maar hier zit Been aangewezen (wettelijke) task voor 

Z Om to komen tot een MRA-dekkende recreatieve structuur van goede kwaliteit, die berekend is op de verwachte bevolkingsgroei 

en toename van de gebruiksdruk van de MRA, is een schaalsprong nodig in het recreatieve netwerk.. Dat vraagt om een drievoudige 

aanpak: 

1. Versterking van de bestaande recreatieve structuur (waar deze sleets is en/of schakels mist). 

2. Het doorontwikkelen van de bestaande recreatieve structuur 

3. Het anticiperen op de toekomstige groei en de recreatieve behoefte van de bewoners 

3 P. 41: Rijk en regio werken in Gooi en Vechtstreek een integrate aanpak uit voor een waterrobuuste inrichting (zie de paragraaf 

Gooi en Vechtstreek in hoofdstuk 4). 

° P.41: de toevoeging dat tijdelijke waterbufferlocaties, afhankelijk van de inrichting, deels moeten samenvallen met andere functies 

in deze gebieden zoals natuur, recreatie en energie. 
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realisatie aan vast en het is dus geen gegeven dat deze er ook komen. Voorbeeld is de verbinding tussen 
de oostkant van het Gooi en Flevoland tangs de A27. Er is en wordt ook veel geinvesteerd om tussen het 
Naardermeer en het IJmeer de barrieres door wegen to doorbreken voor de natuurverbinding 
'Waterlandtak'. Verder is de verbinding tussen de Vechtstreek (inclusief Diemerscheg) en Waterland erg 
kwetsbaar, deze missen wij expliciet benoemd. 

Wat wordt nog gemist 
Wat wij nog missen in het stuk is verbetering van Natura 2000 in tot verstedelijking. Zo wordt weinig 
gesproken over stikstof. Compensatie van stikstof kan een belangrijke showstopper worden voor de 
verstedelijkingsopgave, hier zou meer aandacht Haar uit moeten gaan in het stuk. Dit geldt ook voor de 
Kaderrichtlijn water. Wij merken nu al dat beoogde (recreatieve) ontwikkeling stuit op de waterkwaliteit. 

Daarnaast missen wij voldoende aandacht voor behoud van de leefbaarheid in bestaande kleinere kernen. 
Inzet op bereikbaarheid (OV, fiets, waar nodig uitbreiding P+R bij OV knooppunten) van deze kleinere 
kernen Haar de regiokernen en (H)OV knooppunten is een gezamenlijke opgave die volgt op de keuze voor 
met name verstedelijken rondom de regiokernen en overstap op deze OV knooppunten. Ook moet meer 
aandacht uitgaan Haar het op peil kunnen houden van voorzieningen en de leefbaarheid in deze kernen. 
Verdere uitwerking, mede in het licht van voorgaande alinea, verdient de paragraaf over een sociaal sterke 
metropool. 

Wat in het stuk gemist wordt is het goed verder kijken over de MRA grenzen heen. De MRA is in 
verbinding met Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland Noord. De afstemming en verbinding met deze 
regio's komt weinig terug. 
Aanvullend op eerdere opmerkingen in deze brief van benodigde aandacht voor verbinding met buiten de 
MRA (zoals dit ook geldt voor de Al corridor en Gooicorridor (trein), is dat daarbij juist afstemming goed 
gezocht moet worden. De verstedelijkingsstrategie MRA komt volgend jaar samen met die van Utrecht in 
landsdeel NW Nederland. Laat in de verstedelijkingsstrategie het belang van deze corridors sterker 
terugkomen en zo goed samenvallen met de (gezamenlijke) opgaven van Utrecht. Van belang daar nu al 
goed op voor to sorteren in dit verstedelijkingsconcept en juiste prioritering aan to geven. 

Overigens vinden wij dat het relevant dat in het verstedelijkingsconcept de bodem als randvoorwaarde 
aan de orde wordt gesteld. Deze is randvoorwaardelijk voor veel ruimtelijk to maken keuzes, zoals 
verstedelijking, waterhuishouding en biodiversiteit. 

Niet helemaal ontbrekend, maar wet onvoldoende uitgewerkt is de sociale pijler. Hierover gaan wij al op in 
onder het kopje economie. 

Integraal to ontwikkelen gebieden 
Hieronder volgen de wensen en opvattingen op het hoofdstuk van de integraal uit to werken gebieden. 
Het grondgebied van de Gooi en Vechtstreek valt in de integraal uit to werken gebieden Oostflank en Gooi, 
Vechtstreek, Diemerscheg. Daarnaast geven wij ook aanvullend input mee op de andere integraal uit to 
werken gebieden. 

Oostflank 
Markermeer en IJmeer(kusten) behoren in veel opzichten tot de grote ruimtelijke kwaliteiten van de MRA. 
Dat wordt ook genoemd in het verstedelijkingsconcept (o.a. p. 67). Het verstedelijkingsconcept laat de 
grote druk in dit gebied zien. Wij willen in het bijzonder wijzen op de opstapeling van mogelijke ingrepen 
op dit waardevolle landschap, zoals een mogelijke 380kV leiding en een IJmeerverbinding. De noordelijke 
Vechtstreek en Diemerscheg zijn al sterk versnipperd en het landschap in dit Unescowerelderfgoed heeft 
zijn laadvermogen al aardig bereikt. 

Tegenstrijdig met wat later in de alinea staat: Als nut en noodzaak vaststaan kunnen tracevarianten 
worden uitgewerkt, al dan niet deels ondergronds. Wij zijn zeer teaen een bovengrondse IJmeerverbinding 
in het IJmeer. Wat ons betreft zou deze zeker ondergronds moeten worden aangelegd als belangrijke 
randvoorwaarde. Wij zijn ervan overtuigd dat je bij verstedelijking rond het IJmeer alleen het kwalitatieve 
ambitieniveau kunt waarmaken als dit niet ten koste gaat van de landschappelijke en ecologische 
kwaliteit van dit gebied. 
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Verder valt op dat het ontwikkelen van de oevers van het Gooimeer gezien wordt als regionale opgave. Wij 
zien betrokkenheid van het Rijk hier echter ook van essentieel belang. Dit zou een Rijk-regio opgave 
moeten zijn. Een onderdeel is de waterplantenproblematiek die zowel de waterkwaliteit (Kaderrichtlijn 
water) als de mogelijkheid tot recreatie beinvloeden aan beide zijden van het Gooimeer. Behoud van de 
waarden van dit N2000 gebied is niet alleen een regionale opgave.s

We erkennen het belang van Almere om to komen tot een eigen economisch profiel. Gezien wordt de 
urgentie dat het economisch to ontwikkelen profiel niet concurreert met andere profielen in de MRA. 

Gooi, Vechtstreek, Diemerscheg 
Eerder in deze brief al benoemd zijn we zeer tevreden over de betrokkenheid en inzet van Rijk en MRA 
voor het watersysteem en daaraan hangende opgaven. We vragen echter de benodigde aandacht voor 
inzet op onderzoek Haar en benodigde inzet op maatregelen voor de infrastructuur. Ook van en Haar de 
Gooi en Vechtstreek, namelijk A1, A27 en Gooicorridor zoals al hierboven weergegeven onder paragraaf 
mobiliteit. Zeer terecht wordt dit hier als Rijk-regio opgaven geplaatst in dit hoofdstuk. 

We zijn tevreden over de uitwerking van stadshart Hilversum in het stuk. Wat betreft dit hoofdstuk dat 
meer inzoomt op het gebied wordt gemist dat dat naast Hilversum er ook aandacht uitgaat Haar de 
andere gemeenten in deze regio. Aanvullende opmerking is op zijn plaats dat naast Hilversum, dat zeker 
de grootste stempel drukt, ook de hele regio bijdraagt aan werkgelegenheid op het economisch profiel. 
Dit komt niet sterk tot uiting in de tekst (p70). Het klopt dat de meeste banengroei en woningbouw in 
Hilversum kan plaatsvinden, echter elders in de regio zijn ook veel kansen voor binnenstedelijke 
ontwikkelingen, m.n. rondom (H)OV knooppunten. 
Wat betreft de opgave van de ontwikkeling van een AI-Campus wordt dit in het verstedelijkingsconcept 
als regionale opgave gezien. Dat klopt grotendeels, echter wordt ook urgentie van betrokkenheid van de 
ministeries van BZK en OCW op onderdelen gezien. 

Hierboven hebben wij al het belang van ecologische verbindingen benoemd. Dit speelt zeker in onze regio, 
waar bijvoorbeeld de verbinding tussen alle heidegebieden afhangt van een ecoduct over de A1. 
Er is ook een sterke afhankelijkheid van de natte natuur in de Vechtstreek met de droge natuur op de 
Heuvelrug door het watersysteem. Hierbij kan worden verwezen Haar het onderzoek Haar dit systeem. 

Noordzeekanaalgebied 
Keuzes voor dit deel van de MRA zijn ruimtelijk gezien zeer complex. Afweging van lokale overheden uit 
dit gebied moeten zeer serieus genomen worden. De toekomst/doorontwikkeling van Tata aan de ene 
kant staat tegenover verhoogde druk bij extra woningen in Amsterdam westelijk Havengebied die de 
industrie verder de stad uit duvet. Urgent is dat naast aandacht voor economie en wonen ook de 
leefbaarheid voor bestaande bewoners in het Noordzeekanaalgebied zeer goed worden meegenomen in 
de afweging bij to maken keuzes. 

Zuidflank MRA 
Het is positief dat met de ontwikkelingen rondom Amsterdam Oost/ Duivendrecht ook aanvullend ingezet 
wordt op het opvangen van de daarmee toenemende recreatiedruk en daarmee de druk in andere delen 
van onze metropoolregio (bijvoorbeeld Diemerscheg en Gooi en Vechtstreek) to verlichten. 

In dit gebied speelt de ontwikkeling van de A9. Eerder in deze brief vragen wij al aandacht Haar 
doorwerking op het omliggende wegennet van de re-design van de A9. 

Aan de orde komt dat rond Schiphol in een integrate aanpak gekeken wordt Haar de leefkwaliteit in het 
gebied dat onder de invloed van Schiphol ligt, waarin de ruimtelijk economische ontwikkelingen rond 
Schiphol en de ontwikkeling van Schiphol zelf (in samenhang met de Luchtvaartnota) in samenhang 
worden bekeken(p77). 

5 Zie hiervoor de recente studie van H2O. https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/waterplantenoverlast-gooi-en-eemmeer-

een-heldere-blik-op-een-~otentieel-troebel-ecosysteem 
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Wij willen benadrukken dat bij de verdere ontwikkeling van Schiphol en besluitvorming rondom de 
luchtvaartnota ook goed gekeken (blijft) worden Haar bestaand stedelijk gebied ook verder in onze regio 
waaronder ook de Gooi en Vechtstreek waarover gevlogen wordt. Aanvullende verstedelijking onder de 
rook van Schiphol kan ook van invloed zijn op toekomstige vliegbewegingen. Deze mogen niet ten nadele 
gaan van andere gebieden in de metropoolregio waarvan het belang van de leefbaarheid in het kader van 
de geluidshinder goed moet worden meegenomen in de afwegingen. 

Amsterdam: 
Wij begrijpen het belang van het bevorderen van autoluwe stad voor behoud en versterking van de 
leefbaarheid in Amsterdam. Meer aandacht zou moeten uitgaan in het verstedelijkingsconcept Haar de 
consequenties voor de andere delen van de metropoolregio, waaronder Gooi en Vechtstreek, omdat dit 
zal leiden tot een waterbedeffect. Hiervoor hebben de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek ook al 
aandacht gevraagd in de zienswijzereactie op de omgevingsvisie van Amsterdam. Het wordt lastiger om 
met de auto locaties binnen Amsterdam to bereiken of er to kunnen parkeren. Om mensen eerder uit de 
auto op het OV to kunnen laten stappen zijn opvanglocaties nodig, zoals benodigde uitbreiding van P+R 
locaties bij OV knooppunten elders in de MRA. Keuzes voor opvanggebieden raken de gebieden rondom 
Amsterdam. Naast dat dit extra financiele middelen vereist die niet (alleen) door de gemeenten rondom 
Amsterdam zouden moeten worden betaald, is het ook urgent om in samenspraak met deze gebieden de 
plekken voor afvang van reizigers to maken. Wij vragen aandacht voor afstemming met Utrecht dat ook 
autoluwer wordt. Opvang in onze deelregio werkt beide kanten op Haar zowel Amsterdam als Utrecht. 
Wij zien dat het autoluwer maken van Amsterdam ook kansen biedt voor versterking van gebruik van 
bestaande en nieuwe (H)OV verbindingen op de stad Amsterdam en het urgenter worden van aanleg van 
het snel- en doorfietsroutenetwerk. 

Zienswijze op concept faserinq 
Het is goed dat er al een eerste schets gemaakt wordt van een mogelijke fasering, zodat raads- en 
statenleden hier ook op kunnen reageren vooraf aan het BO MIRT dit najaar. Zeer positief zijn de 
raadsleden over de inzet op de integrate aanpak van de veenweidegebieden en van het watersysteem in 
Gooi en Vechtstreek en in de fasering dit to plaatsen om de komende jaren al verder vorm to geven, naast 
het verder werken aan de integrate systeemvisie ten behoeve van een klimaatrobuuste regio. 

Ook de inzet voor stadsharten verspreid over de MRA tot 2030 (en verder) zien wij positief en sluit goed 
aan bij het daadwerkelijk uitvoeren van het polycentrisch model. 

Wij begrijpen de keuze voor inzet voor de Noord-Zuidlijn en ontwikkeling van Zuidasdok, wat effecten 
heeft op het gehele OV en spoorsysteem en daar profiteert iedereen in de regio (en zelfs landelijk) van 
mee. Wel zien we dat, althans bij mobiliteit, het ingezette polycentrisch model minder goed uit de verf 
komt en in prioritering de aders Haar en van de deelregio's niet goed aan bod komen. Waar we van 
schrikken is dat bij de fasering de Al totaal niet genoemd wordt. Meer inzet voor de Al is zeer op zijn 
plaats. We willen de inzet to komen tot uitvoering van een MIRT onderzoek Al (multimodaal) opgenomen 
zien in de fasering tot 2030. 

Wat betreft fasering voor een mogelijke IJmeerverbinding is het noodzakelijk dat bij eerdere 
verstedelijking er versneld de nodige maatregelen worden getrokken in het mobiliteitssysteem in de 
tussentijd, waarbij de bereikbaarheid van de Gooi en Vechtstreek geen nadeel mag ondervinden. 
Daarnaast moet het ook niet zijn dat de wens om een IJmeerverbinding versneld aan to leggen ertoe leidt 
dat het een bovengrondse verbinding wordt. Behoud van de kwaliteiten van het IJmeer mogen niet 
ondergesneeuwd worden. 

Opvatting over de vraanstukken waar nog een bestuurlijke keuze over gemaakt moet worden. 
In de brief vanuit het MRA bureau wordt specifiek gevraagd om wensen en opvattingen met betrekking 
tot de vraagstukken to vernemen die aan het eind van de samenvatting op paging 10-11 zijn opgenomen. 

Veel van de vraagstukken die gaan over het Noordzeekanaalgebied raken onze gemeenten niet direct of 
indirect. Hierover willen wij dan ook Been standpunt innemen maar aangeven het van belang to achten 
dat de wensen en bedenkingen van de raden waar dit wet raakt goed wordt meegenomen in de to maken 
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afwegingen. Inzet op een gezonde leefomgeving en een circulaire economie achten we van belang voor 
alle delen binnen de MRA. 

De keuzevraagstukken die ons gebied wel indirect raakt is de keuze voor waterbuffering in het Oer IJ. 
Keuze hierop beinvloedt de noodzaak van een tijdelijke piekwaterberging in de Vechtstreek. Wij zijn niet 
tegen een tijdelijke waterberging in het Oer IJ en zien de noodzaak de mogelijkheden daar eerst goed to 
onderzoeken. Tevens zullen we niet weglopen voor verantwoordelijkheid voor het zoeken Haar een 
piekwaterberging in de Vechtstreek, waar nodig. Echter dient wel rekening to worden gehouden met 
beinvloeding op aanwezige functies en dienen de gemeenten waar gezocht wordt vanaf het begin nauw 
aangehaakt to worden in het traject. 

Zoals al eerder in deze brief aangegeven vinden we de leefbaarheid van inwoners onder de rook van 
Schiphol van belang. Zo ook iets verder van Schiphol vandaan waaronder in de Gooi en Vechtstreek. 
Wij zien Schiphol als een belangrijke motor van Nederland en de MRA. Aanvullend denken we dat verdere 
verstedelijking mogelijk moet zijn rondom Amsterdam om de bestaande druk en vraag daar deels op to 
kunnen vangen. Wel is het belangrijk dat hierdoor ook goed Haar de belangen van al bestaand stedelijk 
gebied verder in de MRA waarover gevlogen wordt gekeken of daar de geluidshinder en daarmee de 
leefbaarheid niet achteruit gaat. Keuze om vliegen to beperken kan een optie zijn, of uit to wijken Haar 
Lelystad Airport. 

Voor de keuze van het trace van het 380 kV-netwerk dient goed to worden meegewogen dat 
verrommeling in waardevolle natuur en landschappen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Kijk waar het 
niet mogelijk is dit uit de weg to gaan en waar mogelijk een trace deels ondergronds kan lopen. Ook moet 
worden gerealiseerd dat een 380 kV lijn andere ontwikkelingen beperkt. 
Vooraf aan definitieve keuze voor de voorkeurslocatie van een vierde hyperconnectiviteitscluster 
bij Almere/Zeewolde dient to worden bekeken wat dit vraagt aan benodigde water voor koeling en Welke 
effecten dat heeft voor benodigd water in het Gooimeer of IJmeer. Daarnaast benadrukken we dat een 
hyperconnectiviteitscluster een nationaal belang is, waardoor afwegingen voor het plaatsen elders buiten 
de MRA ook een optie kan zijn. Verder zouden investeringen ook vanuit het Rijk moeten komen. 

Tenslotte, en dat geldt voor ieder keuzevraagstuk, hechten wij zeer aan de Unescostatus van de Stelling 
van Amsterdam (en hopelijk binnenkort Nieuwe Hollandse Waterlinie). Behoud van deze status is wat ons 
betreft randvoorwaarde en ontwikkelingen dienen zich daartoe to verhouden. 

Vervolgtraject 
We zien graag bovengenoemde punten verwerkt terugkomen in de volgende versie van het 
verstedelijkingsconcept en fasering. Met name het belang van Al en Gooicorridor is voor ons een zeer 
belangrijk onderdeel dat niet alleen onder het integraal uit to werken gebied maar zeker ook onder 
mobiliteit terug moet komen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de gemeenteraden en het bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek 

Alexander Luijten 

G ~~_ 
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RAADSBESLUIT 
2021/42 

De raad van de gemeente Laren; 

gelezen voorstel 2021 /42 d.d. 19 mei 2021 van het college van burgemeester en 
wethouders inzake de Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam; 

gezien het door de fractie van de VVD ingediende en aangenomen amendement; 

gelet op het bepaalde dienaangaande in de Gemeenschappelijke regeling regio G&V en de 

samenwerkingsovereenkomst MRA; 

BESLUIT: 

1 . De zienswijzereactie, die regionaal is voorbereid, over to nemen; 

2. In het in de reactie van de regio op pagina 7 vermelde pleidooi voor een onderzoek Haar 

de A1 , wordt nadrukkelijk de ondergrondse variant meegenomen, evenals de mogelijk 

hierdoor to creeren nieuwbouwlocaties en verbindingen. 
3. Via de regio Gooi en Vechtstreek de reactie door to geven aan de MRA. 

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 30 juni 2021. 

~ ,` G,~ ~,; ~ e 

mw. C.J.E. Holtslag dhr. drs. N. Mol 
griffier voorzitter 

~.ren 



Amendement 

Onderwerp amendement: Verdiepte Ai op langere termijn 

Vergaderdatum: 7 juli Zozz 

Agendapunt (nr en naam): A~i-i26 Zienswijze Verstedelijkingsstrategie MRA 

Status: in ediend 
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor. 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen: 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 

Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt to wijzigen: 

Bestaande tekst' Nieuwe tekstl 
Besluit om geen aanvullende wensen en bedenkingen into Besluit oni o~iderstuunde wensen efi bedenkingen in to dienen 
dienen aanvullend of afwijkend op de zienswijzereactie die aanvu(lend op de zieirstivijzereactie die regiorrual is i~oorbereid. 
regionaal is voorbereid. 

[Paging 3 zienswijzereactie] [Paging 3 zienswijzereactie] 
Wij pleiten daarom voor een vervolg van het MIRT onderzoek ....~Nij pleiten daarom voor een vervolg van het MIRT 
Oostkant Amsterdam, zowel in maatregelen als Hader onderzoek Oostkant Amsterdam, zowel in maatregelen als 
onderzoek Haar de langere termijn via een MIRT onderzoek Ai Hader onderzoek Haar de langere termijn via een MIRT 
(multimodaal). onderzoek As (multimodaal). 

[Into voegen aanvulling] 
Gelet op het be(ang van de aansluiting op het oosten van het 
land wi(len wij met het oog op dit vervolgonderzoek MIRT 
Oostkant Amsterdam, nadrukkelijk bij de MRA aandringen ook 
gedeeltelijke ondertunneling van de As (bijv. trace Naarden-
Eemnes) to betrekken, omdat op de lange termijn de mobi(iteit 
onder druk komt door de fysieke beperkingen van de As 
(flessenha(s) en de eisen op het gebied van de leefbaarheid. 

Toelichting 
Constaterende dat: 
i. Mobiliteit en leefbaarheid op veel plaatsen geregeld strijden om voorrang. 
z. De Aide belangrijkste wegverbinding vormt vanuit de regio Amsterdam Haar het Gooi en de Vechtstreek, de regio 

Amersfoort en verder Haar het oosten van het land. 
3. De Ai ter hoogte van het trace Naarden-Eemnes fysiek is ingesloten met zeer beperkte mogelijkheden voor vergroting van de 

capaciteit. 
4. De ondertunneling zoals die is gerealiseerd voor de Az in Maastricht een enorme verbetering heeft gebracht voor zowel de 

mobiliteit als ook de leefbaarheid in de stad. 

Overwegende dat: 
5. Ondertunneling van de Al een zaak is van lange adem, maar die wel op enig moment onder de aandacht moet worden 

gebracht. 
6. Een fundamentele oplossing voor de flessenhals die de Ai ter hoogte van onze gemeente vormt ook aansluit bij het pleidooi 

voor een goede verbinding Haar het oosten via de Ai en de Gooicorridor (spoor). 
7. Voor zowel de Ai als de Gooicorridor op de langere termijn problemen worden verwacht voor de mobiliteit en de 

leefbaarheid. 
8. In de gemeenteraad van Laren een gelijkluidend amendement op de voorgestelde zienswijze op 3ojuni jl. is aangenomen. 

Naam raadslid/-leden (fractienaam) 
Hugo Bellaart, VVD - Arie Mastenbroek, CDA, Andreas van der Schaaf, Groep VDS 

i. De concrete wijziging met Italic aangegeven/verduidelijkt. 



GEMEENTE HILVERSUM 

POSTBUS 9900 

1201 GM HILVERSUM 

Regio Gooi en Vechtstreek 
t.a.v. de voorzitter van het pho Fysiek Domein 
dhr. A. Luijten 
Postbus 251 
1400 AG Bussum 

DATUM 8~Ull ZO21 

ZAAKNUMMER 776099 
BEHANDELD E. Bakker 

DOOR 

TELEFOON (035-) 629 2085 
BIJLAGEN - 

BETREFT Wensen, bedenkingen en opvattingen van de raad van 
Hilversum over de ontwerp zienswijzereactie op het 
verstedelijkingsconcept MRA versie 2 

Geachte heer Luijten, 

BEZOEKADRES: 

RAADHUIS 

DUDOKPARK 

TELEFOONNUMMER 14035 

WWW.HILVERSUM.NL 

Op 12 mei 2021 ontvingen de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam het verstedelijkingsconcept 
MRA versie 2 met het verzoek daarop uiterlijk 12 juli 2021 een zienswijze to geven. 

In de regio Gooi en Vechtstreek is afgesproken een gezamenlijke regionale zienswijze in to brengen en de 
zienswijzen van individuele raden gebundeld mee to zenden. U heeft ons - door tussenkomst van het 
college - daartoe een ontwerp zienswijzereactie en concept raadsvoorstel verstrekt. 

Onder dankzegging voor uw voorbereidende werk als vertegenwoordiger namens de gemeenten in Gooi 
en Vechtstreek in het Bestuurlijk Overleg Ruimte, kunnen wij a melden in onze raadsvergadering van 7 
juli 2021 het volgende to hebben besloten. 

In het verstedelijkingsconcept hebben wij een aantal foutieve kaartbeelden geconstateerd: 
• Pagina 22: hier staat onterecht een rode bol geprojecteerd op Hilversum Noord. Zulke plannen 

heeft de gemeente Hilversum niet. 
• Pagina 26: de `stadshartontwikkeling' is ingetekend bij het verkeerde station (Mediapark). Dit 

moeten de stations Hilversum en Sportpark zijn. 
• Pagina 37: de Utrechtse Heuvelrug mist als waardevol landschap. 

Met name over de eerste twee genoemde kaartbeelden zijn wij buitengewoon ontstemd, omdat zij de 
politieke realiteit in Hilversum niet lijken to erkennen. In het afgelopen jaar is de MRA bestuurlijk en 
ambtelijk meermaals op deze fouten gewezen. Wij zijn zeer teleurgesteld dat deze fouten niet gerepareerd 
zijn en onze gemeenteraad opnieuw met een document is geconfronteerd dat het een bestaand sentiment 
dat `de MRA-organisatie zaken doordrukt' lijkt to bevestigen. Het niet herstellen van zulke fouten is 
schadelijk voor het vertrouwen in de bovenregionale samenwerking. De gemeenteraad heeft duidelijk 
uitgesproken dat als deze fouten niet worden hersteld, de gemeenteraad van Hilversum in 2022 in geen 
geval zal instemmen met de uiteindelijke verstedelijkingsstrategie MRA. Met andere woorden: herstel van 
deze fouten is een noodzakelijke voorwaarde om in 2022 vaststelling van de uiteindelijke 
verstedelijkingsstrategie MRA to willen overwegen. 
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Voor het overige kunnen wij de ontwerp zienswijzereactie van de regio Gooi en Vechtstreek 
onderschrijven en vragen u die aan to vullen met de volgende wensen, opvattingen en 
bedenkingen: 

1. Te constateren dat het verstedelijkingsconcept de bestaande ambities, beleid en projecten van 
Hilversum en Gooi en Vechtstreek in de teksten en verbeelding `verstedelijkingsconcept 2050' op 
pagina 16 op een juiste manier weergeeft. 

2. Op korte termijn meer helderheid to geven hoe de investeringsstrategie er uit kan zien. 
3. Dat een zienswijzeprocedure voor gemeenteraden en Provinciale Staten nodig is voor de fasering 

en investeringsstrategie en deze zienswijzeprocedure voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022 of to ronden. 

4. Dat er voldoende tijd moet worden ingeruimd in het besluitvormingsproces na het BO MIRT van 
25 november 2021 voor regionale onderlinge afstemming op het niveau van gemeenteraden, voor 
een toets aan de opbrengst van fase 2 (denkrichtingen) van het proces van de Omgevingsvisie en 
dat daarvoor naar onze inschatting een kwartaal extra voor nodig is. 

5. Aanpassen van de eerste zin op pagina 4 van de inleiding door het toevoegen van de woorden `de 
gemeenteraden en Provinciale Staten'. 

6. Toevoegen van het begrip `kringlooplandbouw' in verband met N2000 gebieden en stikstof. 
7. Duidelijker toelichten dat het in de regionale zienswijze aangegeven aantal van 11.500 woningen 

voor de Gooi en Vechtstreek uit de Regionale Woonvisie komt en dat deze woningen binnen de 
bestaande plancapaciteit gerealiseerd kunnen worden. 

Wij willen u verzoeken bovengenoemde punten in de regionale zienswijze to verwerken en deze brief als 
bijlage toe to voegen. 

Hoogachtend, 
de griffier, de burgemeester, 

P.M.H. van Ruitenbeek CH. B. Aptroot, wnd. 


