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MEMO 

Stand van zaken Actualisatie Programma Metropolitaan Landschap 

 

Algemeen 

Aan Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein 

Van Christiaan van Zanten 

Datum 30 januari 2019 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 19.0000957 

 

Inleiding 

Als onderdeel van de MRA Agenda 2016-2020 is in 2016 het Actieprogramma Metropolitaan 

Landschap gestart. Op dit moment wordt dit programma geactualiseerd, vanuit de behoefte om focus 

aan te brengen. De actualisatie gaat langs op 3 werksporen. Hieronder wordt per spoor de stand van 

zaken toegelicht.  

  

Spoor 1: Betekenis van het landschap 

In dit spoor gaat het om het beeld brengen van de waarden (zoals cultuurhistorische structuren en 

landschapselementen) en de culturele dimensie, zoals verhalen over het landschap. Dit spoor werkt 

mogelijk toe naar een museaal curator voor het landschap (MRA Agenda 2016-2020 actie 3.5).  

 

Spoor 2: Werken aan het landschap 

In dit spoor gaat het om landschap in relatie tot andere grote opgaven. In gebiedsateliers met 

deskundigen en gebiedspartijen worden de waarden van het landschap met de grote ruimtelijke 

opgaven in de MRA geconfronteerd. Daarbij is de inzet: 

 in kaart te brengen welke conflicten en perspectieven dit oplevert; 

 mogelijke koersen voor de toekomst van het landschap te markeren; 

 op basis van de ateliers de resulterende investeringsopgave te verkennen, plus perspectieven om 

dekking voor de investeringen te genereren.  

 

De gebiedsateliers zijn over gebieden verspreid. Regio Gooi en Vechtstreek faciliteert deelgebied Gooi, 

Vechtstreek en Diemerscheg (er is ook een atelier voor IJmeer, Gooimeer en Markermeer). De eerste 

ronde ateliers is geweest, het tweede ronde is in februari 2019. Uiteindelijk moet het rapport 

omstreeks mei 2019 definitief worden. Door de Regio zullen de uitkomsten ook worden gebruikt voor 

de samenwerking op de omgevingsvisie.    

 

Spoor 3: Financiering van het landschap 

Dit spoor betreft de financiering van landschap. Er wordt in beeld gebracht wat hier nu aan wordt 

besteed en wat in de toekomst nodig is (volgt uit gebiedsateliers). En er wordt nagedacht over de 

financiering ervan, waaronder een landschapsfonds (actie 3.2 MRA Agenda). Job Cohen is aangesteld 

om als ‘dealmaker’ om het commitment te onderzoeken voor zo’n landschapsfonds, ook bij niet-

overheidspartijen. Bijgevoegd is de opdracht aan Cohen.  

 


