
 

 
Datum 5 maart 2021 
Behandeld door P.A. Menting 

Onderwerp Verstedelijkingsstrategie MRA: planning en besluitvormingsproces 

 
 
Geachte Colleges, Dagelijks Besturen, raden en Staten,  
 
Op 27 augustus 2020 informeerde ik u over de inhoudelijke stand van zaken en het 
proces van de Verstedelijkingsstrategie MRA. Via deze brief informeer ik u wederom 
over de actuele stand van zaken, waarbij met name aandacht uitgaat naar de planning 
en het besluitvormingsproces dit jaar. 
 
Verstedelijkingsstrategie: urgentie en belang inbreng MRA-deelnemers  
Met de Verstedelijkingsstrategie zet de MRA samen met het Rijk de koers uit voor de 
ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam op de middellange en lange termijn. In 
de strategie komen keuzes op het gebied van woningbouw, werklocaties, mobiliteit, 
landschap, energie, water en ecologie bij elkaar. De strategie integreert daarbij het 
beleid van de afzonderlijke gemeenten, de provincies en het Rijk en eerder gemaakte 
afspraken. Tot slot geeft het aan waar we gezamenlijk met de regio naar toe willen. Hoe 
we voortbouwen aan een metropoolregio van wereldklasse met een menselijke maat. En 
hoe we samen werken aan een duurzame en sociaal en economisch sterke MRA. 
 
De urgentie is hoog: er is een enorme woningbouwopgave (175.000 woningen tot 2030 
en 325.000 woningen tot 2050 in de MRA) en we staan voor grote transitieopgaven. Het 
schaalniveau van de Metropoolregio Amsterdam is van belang omdat het gebied 
functioneel één geheel vormt: de MRA omspant het gebied waarbinnen het grootste 
deel van het woon-werkverkeer, de recreatieve verplaatsingen en de verhuisbewegingen 
plaatsvindt. Ontwikkelingen in de ene deelregio van de MRA beïnvloeden de 
ontwikkelingen in de overige deelregio’s. Ook is, gezien de grootte en de intregraliteit 
van de opgaven, de deelname en inzet van het Rijk van belang.  
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De integratieslag maakt duidelijk dat er nog onbeantwoorde vraagstukken zijn, 
bijvoorbeeld op het vlak van energie en klimaatbestendigheid. En dat er keuzes gemaakt 
moeten worden; niet alle ambities sluiten naadloos op elkaar aan. Tegelijkertijd 
versterkt de integrale aanpak van de verstedelijkingsstrategie de inzet op de 
verschillende opgaven en gebieden van de MRA. Tot slot zijn er investeringen nodig, die 
niet allemaal op hetzelfde moment overal gerealiseerd kunnen worden. De 
verstedelijkingsstrategie bevat daarom niet alleen een verstedelijkingsconcept, maar 
ook een fasering en een investeringsstrategie.  
 
De Verstedelijkingsstrategie van de MRA wordt onderdeel van de Omgevingsagenda 
Noordwest Nederland. Dit is de gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI). Hiermee geeft het richting aan toekomstige provinciale en 
gemeentelijke omgevingsvisies en -agenda's. Uw betrokkenheid en inbreng zijn daarom 
essentieel. Hoe u die kunt geven, leest u hieronder.  
 
Planning en bestuurlijke besluitvorming 
De planning is dat de Verstedelijkingsstrategie wordt vastgesteld in het Bestuurlijk 
Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 
november 2021. Tot die tijd werken we in drie versies toe naar een definitieve versie voor 
besluitvorming. Uitgangspunt is dat elke versie eerst in MRA Platform Ruimte wordt 
besproken, voordat er bestuurlijk overleg is met het Rijk in de Stuurgroep 
Verstedelijkingsstrategie MRA. 

 
+ Versie 1 Verstedelijkingsconcept: We leggen de basis van het 

verstedelijkingsconcept (het streefbeeld voor 2030 en 2050) en vragen om 
akkoord op het bespreken van deze versie met de raden, de Staten, 
waterschappen en externe stakeholders in april. Deze versie bespreken we ook 
met de minister van BZK in het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving van 21 april 
om op basis hiervan nadere vervolgafspraken tussen de MRA met het Rijk te 
maken.  

• MRA Platform Ruimte 29 maart 2021 
• Rijk-regio Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie 30 maart 2021 
• Deelregio-gesprekken raden en Staten april 2021 

De uitkomsten van de stuurgroep komen in een informatiebrief en worden ook 
met u besproken in de deelregionale sessies in april 2021.  
 

+ Versie 2 Verstedelijkingsconcept, fasering en investeringsstrategie: Het 
verstedelijkingsconcept is aangevuld op basis van de reacties en bevat een 
voorstel voor fasering en borging van het vervolgproces na 2021, inclusief de 
monitoring. Deze versie wordt na de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie van 



 

11 mei 2021 vrijgegeven voor een schriftelijke ronde van 8 weken ten behoeve 
van wensen en bedenkingen van raden en Staten. De contouren van de 
investeringsstrategie worden hierbij eveneens voorgelegd. 

• MRA Platform Ruimte mei (nog in te plannen voorafgaand aan de 
Stuurgroep) 

• Rijk-regio Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie 11 mei 2021 
• 17 mei- 12 juli 2021 schriftelijke ronde wensen en bedenkingen raden en 

Staten 
 

Versie 3 uitgewerkte verstedelijkingsstrategie: In deze versie zijn de 
ontvangen wensen en bedenkingen van de raden en Staten verwerkt. Deze 
versie wordt in september 2021 samen met de uitgewerkte 
investeringsstrategie en de beoogde bestuurlijke afspraken bij BO MIRT 
voorgelegd aan de Stuurgroep. 

•  MRA Platform Ruimte september (nog in te plannen voorafgaand aan 
de Stuurgroep) 

• Rijk-regio Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie 24 september 2021 
(datum onder voorbehoud) 

 
+ Definitieve versie verstedelijkingsstrategie: Deze definitieve versie van de 

verstedelijkingsstrategie en de investeringsstrategie en het vervolgproces 
worden voorgelegd voor besluitvorming in BO MIRT in november 2021. 
Besluitvorming bestaat uit het vaststellen van de verstedelijkingsstrategie als 
onderdeel van de Omgevingsagenda Noordwest Nederland en een concrete 
set afspraken.  
Definitieve versie en inzet BO MIRT wordt nog besproken in: 

• MRA Platform Ruimte november (nog in te plannen voorafgaand aan 
de Stuurgroep) 

• Rijk-regio Stuurgroep 3 november 2021 

De Verstedelijkingsstrategie wordt door uw colleges aangeboden voor 
besluitvorming in raden en Staten in week 2 t/m 10 van 2022. 

 
Deelregio-gesprekken raden- en Staten april 2021  
Zoals boven vermeld worden er in april 2021 deelregionale raden/Statensessies 
georganiseerd.  
In deze deelregio-gesprekken komen o.a. aan bod: 
 De aanpak van de Verstedelijkingsstrategie en welke lokale/deelregionale 

trajecten hierbij zijn meegenomen. 



 

 Specifieke verstedelijkingsopgaven, die lokaal/deelregionaal spelen, en ophalen 
waarde, urgentie en inhoudelijke ideeën daaromtrent. 

 Hoe gemeenten en provincies in de eigen trajecten van omgevingsvisie en -
agenda gebruik kunnen maken van de Verstedelijkingsstrategie.  

 Het vervolgproces in 2021 en hoe de raden en Staten verder worden betrokken.  
  
Bestuurders zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen en afsluitend ook te 
reflecteren op de bijeenkomst. Er is een (externe) gespreksleider vanuit de MRA 
aanwezig om de bijeenkomst te begeleiden. Uitnodigingen zijn/worden verstuurd via de 
griffiers.   
 
Contact en informatie  
We houden de MRA-website actueel. 
(https://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/Verstedelijkingsstrategie)  
Voor meer informatie en vragen over de planning of het besluitvormingsproces kunt u 
contact opnemen met de projectmanager MRA Paul Menting 
(p.menting@metropoolregioamsterdam.nl) of projectsecretaris Femke Kaptein 
(f.kaptein@haarlemmermeer.nl).  
 
 
Hoogachtend,  
Namens het bestuurlijk team MRA Verstedelijkingsstrategie,  
 
 
 
 
Marieke van Doorninck,  
Voorzitter stuurgroep Rijk-regio en bestuurlijk team MRA Verstedelijkingsstrategie  
 
 
Bestuurlijk team MRA Verstedelijkingsstrategie  
Marieke van Doorninck, MRA platform Ruimte  
Jan de Reus, MRA platform Mobiliteit en platform Ruimte  
Maaike Veeningen, MRA platform Economie en platform Ruimte  
Marja Ruigrok, MRA platform Economie en platform Mobiliteit  
Songül Mutluer, MRA platform Ruimte, Portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen  
 
 
 
Een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan de Dagelijks Besturen van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, en het Waterschap Zuiderzeeland. 
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