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MEMO 

Traject Verstedelijkingsstrategie MRA komende maanden 
 

Algemeen 

Aan PFHO 

Van Rowena Kuijper 

Datum 26 november 2019 

Verspreiden Ja 

Kenmerk 19.0015175 

In de afgelopen PFHO’s zijn jullie geïnformeerd over het traject MRA verstedelijkingsstrategie. Op 20 
november is de eerder gedeelde uitgangspuntennotitie voor de Verstedelijkingsstrategie 
vastgesteld in het BO MIRT. De komende periode volgt het verdere traject om tot uitwerking te 
komen tot een verstedelijkingsconcept. Deze gaat over het gemeenschappelijk en integraal kader 
dat richting geeft aan de gezamenlijke interventies van Rijk en MRA regio voor de middellange (tot 
2030) en lange termijn (2030-2050). Het wordt een intensief traject de komende periode, daarom 
worden jullie via dit memo over dit traject geïnformeerd. 
 
Wij zitten als deelregio GV niet in de stuurgroep. Op bestuurlijk niveau hebben wij voornamelijk 
invloed via het platform Ruimte en het platform Economie. Op vraag van ons en enkele andere 
deelregio’s die niet in de stuurgroep zitten, wordt in februari een extra bestuurlijk atelier gepland.  
 
De komende periode zal het onderwerp verstedelijkingsstrategie standaard op de agenda staan in 
het directieoverleg en PFHO Ruimte en Mobiliteit. Indien noodzakelijk kan er een extra moment 
tussendoor gepland worden.  
 
Ambtelijk sluiten we als deelregio (via trekkerschap door de Regio) aan bij het ambtelijk traject 
binnen de MRA. Parallel hieraan vindt afstemming plaats met de gemeenten in onze deelregio 
georganiseerd door de Regio.   
 
Planning 
Aanpak verstedelijkingsconcept op hoofdlijnen zoals deze door de MRA en Rijk zijn geformuleerd is 
als volgt: 

 Stap 1:Inventarisatie verstedelijkingsopgaven en bepalen uitgangspunten 
verstedelijkingsconcept (aug-okt). --> afgerond 

 Stap 2: Bepalen centrale vraagstukken (schuurpunten, koppelkansen) 
verstedelijkingsconcept door confrontatie uitgangspunten verstedelijkingsconcept en 
verstedelijkingsopgaven (okt-nov). 

 Stap 3:Uitwerken oplossingsrichtingen (gebiedsgericht, themaspecifiek) van centrale 
vraagstukken in werkateliers met experts van rijk, regio en doorredeneren consequenties 
voor andere opgaven (dec-feb).  

 Stap 4: Combineren oplossingsrichtingen tot een beperkt aantal ‘vernieuwende’ 
verstedelijkingsconcepten en tussentijdse doorrekening met behulp van het Dashbboard 
Verstedelijking (feb-maart).  

 Stap 5: Stuurgroep bepaalt voorkeursvariant, inclusief integraal te ontwikkelen gebieden, 
netwerken en opgaven (maart).  

 Stap 6: Voorkeursvariant concretiseren t.b.v. het verstedelijkingsconcept (april).  

 Stap 7: Stuurgroep stelt conceptvariant verstedelijkingsconcept vast (incl. gebieden, 
netwerken, opgaven) tbv vaststelling in Strategisch BO MIRT in mei 2020 (april). 

 Stap 8: Vaststellen verstedelijkingsconcept in SBO MIRT, inclusief integraal te ontwikkelen 

gebieden, netwerken en opgaven (mei). 
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