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Ambtelijk concept 

 

Verslag Platform Ruimtelijke Ordening (PRO) Metropoolregio Amsterdam 

21 september 2016, Amsterdam 

 

Aanwezige bestuurders 

Peter Bot (Amstelland), Adam Elzakalai (Haarlemmermeer), Joke Geldhof (voorzitter PRO en 

Provincie Noord-Holland), Hans Krieger (Waterland), Jaap Lodders (Provincie Flevoland), Tim de 

Rudder (IJmond), Lex Scholten (Bestuurlijk trekker verstedelijking en Stadsregio Amsterdam),  Dennis 

Straat (Zaanstreek), Jeroen van Spijk (Zuid-Kennemerland), Arie Stuijvenberg (bestuurlijk trekker 

duurzaamheid en Provincie Flevoland) 

 

Verhinderd: 

Eric van der Burg (Amsterdam), Tjeerd Talsma (bestuurlijk trekker Metropolitaan Landschap), Tjeerd 

Herrema (Almere), Miriam van Meerten (Gooi  en Vechtstreek), Ed Rentenaar (Lelystad)  

 

Overig aanwezig 

David Quarles van Ufford (secretariaat PRO), Suzanne Jeurissen (secretariaat  PRO), Steef de Looze 

(secretariaat PRO, ), Bregje van Beekvelt (Provincie Noord-Holland en voorzitter HRO), Carina van Dijk 

(secretaris stuurgroep Duurzaamheid), Nina Tellegen (directeur Amsterdam Economic Board) 

 

 

1. Opening en mededelingen 

PRO spreekt af om bij verhindering van een bestuurder geen ambtelijk vertegenwoordiger af te 

vaardigen. 

Vanwege afwezigheid van Tjeerd Talsma wordt afgesproken om het onderwerp 6b, Agenda 

Metropolitaan Landschap te bespreken op het PRO van 30 november. 

 

2. Verslagen PRO en MRA 30 van 29 juni 2016  

Er zijn geen opmerkingen. De verslagen worden vastgesteld. 

  

3. BO MIRT 

Het project A8-A9 maakt geen onderdeel uit van de top 3 voor BO MIRT. Het project raakt het 

project Corridor Amsterdam-Hoorn, wanneer het gaat om bereikbaarheidsaffecten en zal het 

komend jaar in het MRA programma Bereikbaarheid een plek krijgen.  

De notitie over lobby verhelderen de boodschappen naar het Rijk.  

Over de vertegenwoordiging vanuit PRO wordt afgesproken dat Tjeerd Herrema gevraagd wordt 

deel uit te maken van de MRA-delegatie. Dennis Straat heeft ruimte in zijn agenda beschikbaar, 

als Tjeerd Herrema niet kan.  

 

4. MRA Governance 2017 

De stukken van de klankbordgroep worden vrijdag 23 september a.s. besproken in de regiegroep 

MRA Governance.  

Het voorstel impulsen en PRO wordt besproken in samenhang met de nagezonden brief aan PRO 

van Lex Scholten. 



Agendapunt 02 Verslag PRO 21 september 2016 

 

2 

 

Lex Scholten geeft aan dat de verbinding en integratie tussen Wonen en PRO conform het 

ingevoegde schema kan  rekenen op instemming van een aantal portefeuillewoners Wonen, 

maar dat het voorstel tot enige irritatie heeft geleid wanneer het gaat om termen als “valt onder 

PRO, aansturing van PRO op onderzoeken, de opgelegde vergader frequentie en het niet kunnen 

voeren van een eigen agenda m.b.t. Wonen.” Een aantal taken van de MRA Woningmarktregio, 

waaronder de afspraken met de woningcorporaties  zullen de agenda mede bepalen.  

Jaap Lodders geeft aan dat de regiegroep naar raden en staten helder zal moeten aangeven hoe 

de formatie van 13 fte voor het MRA Bureau vorm heeft gekregen en dat hier niet een apart 

instituut ontstaat. Hij is van mening dat er nu te veel formatieplekken zijn. Hij is akkoord met het 

voorstel over impulsen en PRO. Hij heeft begrip voor de reactie op een aantal directieve termen, 

maar interpreteert dat de bedoeling van het voorstel juist andersom is en verbinding en 

integratie versterkt. De bottom up aanpak van de acties van de MRA Agenda m.b.t. het thema 

Wonen zorgt volgens hem voor goede agenda’s van portefeuillehoudersoverleg en PRO. 

Arie Stuijvenberg geeft aan hij enthousiast is over de voorgestelde verbindingen met PRO en de 

gedachtelijn van het voorstel m.b.t. duurzaamheid. Hij zal de taakafbakening met de stuurgroep 

Duurzaamheid op vrijdag 23 september nader bespreken. Dit geldt overigens ook voor de 

verbindingen van de stuurgroep Duurzaamheid met PRES. 

Dennis Straat onderkent de eigen dynamiek van het thema Wonen, maar kan zich vinden in de 

voorgestelde structuur en verbindingen. Uiteraard kunnen de portefeuillehouders Wonen hun 

eigen vergaderfrequentie bepalen en wellicht kan de woordkeuze hier en daar minder directief 

gesteld worden. In de uitwerking van het voorstel vraagt hij aandacht voor de transparantie naar 

raden en staten, zoals dat voor alle MRA notities zal moeten gelden. 

Tim de Rudder verwacht vanuit de regiegroep goede voorstellen voor de transparantie naar 

raden en staten en gaat akkoord met het voorstel. 

Hans Krieger onderschrijft eveneens de bottom up aanpak van het voorstel en ondersteunt de 

aandacht voor de transparantie naar gemeenteraden. 

Adam Elzakalai is akkoord met het voorstel. Hij waarschuwt ervoor om niet aan de hand van de 

teksten in een bestuurlijke kramp te schieten en ook niet teveel te willen institutionaliseren. De 

MRA moet een sterke netwerkstructuur blijven. 

Jeroen van Spijk gaat akkoord met het voorstel. 

Joke Geldhof geeft aan dat de provincie Noord-Holland deel zal nemen aan het portefeuille-

overleg Wonen en stelt vast dat PRO instemt met het voorstel impulsen en PRO. Zij onderschrijft 

de oproep om bij voorstellen en afspraken de aandacht voor transparantie naar raden en staten 

te versterken.   

   

5. Amsterdam Economic Board 

Nina Tellegen presenteert de vernieuwde werkwijze van de Board, gericht op 5 maatschappelijk 

uitdagingen, de samenwerking m.b.t. de uitvoering van de MRA Agenda en stipt een aantal 

ruimtelijke consequenties aan waar de Board met PRO nader over in gesprek wil gaan. 

Dennis Straat is member van de Board en bevestigt de verbreding van de opgaven die niet alleen 

economisch van aard zijn. Hij benadrukt het belang en de voorliggende kans van uitwisseling van 

kennis tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid op meerdere terreinen. 

Arie Stuivenberg en Joke Geldhof zien grote kansen voor intensieve samenwerking m.b.t. 

energietransitie en circulaire economie. 

Tim de Rudder waardeert de aanpak van Jacqueline Cramer in de deelregio’s.  

Afgesproken wordt dat de roadmaps t.z.t. terugkeren op de PRO agenda. 

 

6. Acties MRA Agenda 

PRO stemt in met de opdrachten aan het secretariaat om de volgende vergadering te komen met 

voorstellen voor een deelbegroting PRO 2017, afwegingscriteria en een proces voor het 

toekennen van de beschikbare middelen.  
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Jeroen van Spijk stelt voor om dit te combineren met een jaarplan vanuit de verschillende 

thema’s. 

Dennis Straat gaat ervan uit dat de MRA begroting 2017 aan raden en staten wordt 

gepresenteerd. 

Adam Elzakalai vraagt hoe MRA Actie 1.7 over Wonen en Vliegen zich verhoudt tot de actuele 

problematiek rond de rekenmethodiek MER.  

PRO gaat akkoord met de aanpak en financiering van acties 1.1 en 1.2 in 2016, maar verwacht 

dat de financiering in 2017 op een andere wijze wordt vormgegeven dan nu het geval is.  

Jeroen van Spijk geeft aan dat het m.b.t. de sterk aantrekkende markt in sommige regio’s aan 

capaciteit en procesmanagement ontbreekt. Mogelijk kan hier in de MRA een gezamenlijke 

oplossing gevonden worden.  

Lex Scholten geeft aan dat de recente rapportage van Fakton de knelpunten rond de versnelling 

in de woningbouw dit knelpunt, maar ook andere in beeld heeft gebracht. 

Joke Geldhof stelt voor de uitkomsten van dit rapport te combineren met de voorgestelde 

inventariserende onderzoeken. 

Arie Stuijvenberg geeft aan dat het ambitieniveau van de MRA acties m.b.t. duurzaamheid (4.1, 

4.4, 4.9-4.11)  in orde is, maar dat de stuurgroep zich vooral zal buigen over een efficiënte en 

effectieve inpassing in de bestaande programmalijnen. Hierbij is een goede aanhaking bij PRO en 

PRES van groot belang.  

 

7. Rondvraag 

De inventarisatie van omgevingsvisies wordt voor kennisgeving aangenomen. Er volgt nog een 

inventarisatie m.b.t. Omgevingswet brede vorderingen. 


