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Landsdeel Noordwest 

Tijdens dit eerste BO Leefomgeving voor landsdeel Noordwest is voornamelijk gesproken over de 

grote verstedelijkingsopgave in de regio. Voor de metropoolregio’s van Utrecht en Amsterdam 

wordt gewerkt aan verstedelijkingstrategieën. Om voor alle gebieden van het landsdeel 

Noordwest tot een integrale strategie voor de lange termijn te komen is ook een afspraak 

gemaakt over de totstandkoming van de Omgevingsagenda. 

 

[…] 

 

Met de verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam (MRA) zetten Rijk en regio de koers 

uit naar een duurzame, sociaal-maatschappelijk en economisch sterke MRA in 2050. Een 

polycentrische ontwikkeling van de MRA met elkaar versterkende kernen vormt de basis voor de 

verdere doorontwikkeling. Hiervoor creëren Rijk en regio gezamenlijk en integraal 

randvoorwaarden en maken keuzes op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, 

energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en leefbaarheid. Er zijn afspraken gemaakt 

over de polycentrische en evenwichtige ontwikkeling van woningbouw en werkgelegenheid tot 

2030 in samenhang met bereikbaarheid en de energietransitie tot 2050 in relatie tot de 

verstedelijking. 

 

De MRA kent een urgente woningbouwopgave. Door de toenemende bevolkingsgroei moet de 

bouwproductie voor de MRA worden verhoogd naar 175.000 woningen tot 2030 (CBS prognose 

2019). Voor de woningbouwontwikkeling tot 2030 hebben Rijk en regio afgesproken om in 

aanvulling op eerder gemaakte afspraken de nadruk te leggen op versnelling van de uitvoering van 

vastgestelde plannen, plannen in voorbereiding en potentiële plannen tot 2030 en daarbij rekening 

te houden met de gevolgen voor de bereikbaarheid waarover besloten wordt in het 

gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). 

Om te voorzien in de toegenomen woningbehoefte zal ik samen met de regionale partners volop 

meewerken om de jaarlijkse productie van 17.500 woningen te kunnen realiseren en om 

gezamenlijk de knelpunten, zoals benoemd in de woondeal, weg te nemen. Hierbij sturen we niet 

alleen op aantallen. We zorgen voor een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad over de 

regio en een nieuwbouwprogramma dat aansluit bij de behoefte met betaalbare woningen voor 

zowel de lage- als middeninkomens. Ook pakken we de excessen op de woningmarkt aan. Voor de 

woningbouwontwikkeling tot 2030 is afgesproken om in samenhang met bereikbaarheid prioriteit 

te geven aan het ontwikkelen van de internationale corridor Zuidwest Amsterdam Schiphol 

Hoofddorp, inclusief Amsterdam Zuidoost, verder het ontwikkelen van de Westkant Amsterdam 

en aan de oostkant in te zetten op de centrumontwikkeling Almere t/m 2030 en waar mogelijk 

additionele stappen te zetten ten aanzien van Amsterdam Bay Area. 

 

Er worden niet alleen woningen gebouwd, maar steden en samenlevingen. Voor een evenwichtige 

ontwikkeling van de polycentrische metropoolregio en het versterken van de leefbaarheid in 

bestaande kernen hebben Rijk en regio afgesproken om gezamenlijk uitvoering te geven aan de 

beleidsintentie indicatief 10% van de werkgelegenheidsgroei in de periode 2020-2030 evenwichtig 

te spreiden over de stadsharten van Almere, Haarlem, Hoofddorp, Hilversum, Zaanstad, 



Purmerend en Lelystad. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd aan het zo optimaal mogelijk 

benutten van het bereikbaarheidssysteem, inclusief OV-knooppunten en (OV-)infrastructuur en 

het beter bereikbaar maken van arbeidsplaatsen voor met name praktisch en middelbaar 

opgeleiden in kernen buiten de kernstad. 

Voor een duurzame MRA zijn tot 2030 aanzienlijke ingrepen en uitbreidingen nodig in de energie-

infrastructuur. Het hoogspanningsnetwerk (150/380KV) kent anno 2020 al capaciteitsproblemen, 

evenals een aantal onderstations, die nodig zijn voor de regionale stroomdistributie. Het 

energienetwerk staat dan ook voor de middellange (tot 2030) en lange termijn (2030-2050) niet 

alle ambities op het gebied van woningbouw, werklocaties en energietransitie toe. Met betrekking 

tot de energietransitie hebben Rijk en regio afgesproken om de hoofdstructuur van de 

energievoorziening volwaardig mee te nemen in de afweging bij de verstedelijking en deze te 

koppelen aan de locaties voor opwek van hernieuwbare energie (RES) en ruimtelijk economische 

ontwikkelingen in de MRA in de periode 2020-2050. Voor de middellange termijn werken Rijk en 

regio in nauwe samenwerking met de netbeheerders een selectie van prioritaire no regret 

maatregelen uit, gericht op het oplossen van capaciteitsproblemen in de energienetwerken in de 

periode 2020-2025 en 2025-2030. Dit met als doel zoveel mogelijk te voorkomen dat vertraging 

optreedt en/of keuzes voor prioritering moeten worden gemaakt bij de gebiedsontwikkeling. 

 

De overige keuzevraagstukken voor het verstedelijkingsconcept over energietransitie, de vierde 

hyperconnectiviteitshub, landschap, water en bodem voor de periode 2030-2050 zullen de 

komende maanden verder worden uitgewerkt. Het streven is om de besluiten hierover en de 

verstedelijkingsstrategie in het BO MIRT najaar 2020 vast te stellen. Het besluit over de fasering 

van grootschalige woningbouwlocaties tot 2050 zullen in samenhang met het 

bereikbaarheidsprogramma SBaB worden genomen. 

 

De opgaven binnen de MRA voor de (middel)lange termijn hangen in meer of mindere mate 

samen met opgaven in de aan de MRA grenzende gebieden (Noord-Holland Noord, overig 

Flevoland, Utrecht, Leidse regio). Waar dit relevant is, zal de Verstedelijkingsstrategie MRA hier 

aandacht aan besteden of zullen deze worden uitgewerkt in de Omgevingsagenda Noordwest. 

 

Voor het opstarten van de Omgevingsagenda Noordwest is besloten om dit jaar prioriteit te geven 

aan lopende Rijk-regiotrajecten, zoals de verstedelijkingsstrategieën MRA en MRU, waarin een 

groot aantal gebiedsgerichte opgaven al worden opgepakt. Zo ondersteun ik ook de NOVI-

alliantie Noord Holland bij het opstellen van een Regionale Investeringsagenda’s voor het gebied 

boven het Noordzeekanaal. Rijk en regio hebben afgesproken in januari 2021 te starten met een 

verkenning van aanvullende gebiedsgerichte opgaven, die mogelijk kunnen landen in de 

Omgevingsagenda. In het BO Leefomgeving van voorjaar 2021 wordt vastgesteld welke 

aanvullende gebiedsgerichte opgaven een plek krijgen in de Omgevingsagenda. De 

Omgevingsagenda Noordwest zal dan in principe in het BO MIRT van najaar 2021 worden 

vastgesteld. 

 

De verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgaven in de MRU en MRA zijn groot en urgent. Voor de 

realisatie van de opgaven zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar bij Rijk en regio. Dit 

vraagt om een reële fasering van de gebiedsontwikkelingen voor de middellange en lange termijn. 

Daarnaast zullen Rijk en regio moeten bezien in hoeverre extra financiële middelen beschikbaar 

kunnen komen. 


