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Algemene agendapunten
1. Opening/mededelingen
• Op 22 januari jl. heeft een tweede, ambtelijke, gebiedsdialoog tussen het Rijk en de regio plaats
gevonden over de nationale omgevingsvisie (NOVI). Dit was een coproductie tussen Flevoland, NoordHolland, Amsterdam en MRA, omdat de scoop van de bijeenkomst breder was dan alleen de MRA. Aan
drie tafels (verstedelijking, energietransitie en landschap) zijn inhoudelijke gesprekken gevoerd (bij
verstedelijking is o.a. gebruik gemaakt van de sleutelprojecten). Naast het leveren van input op de
NOVI heeft de MRA op die bijeenkomst het Rijk (BzK, EZ en IenW) uitgenodigd mee te doen in het
proces van de nieuwe MRA Agenda 2.0. Die uitnodiging is aangenomen. Dat is goed nieuws, ook
omdat het Rijk na de vaststelling van de Nationale Omgevingsvisie verder wil met het opstellen van
gebiedsagenda’s. Met het meewerken aan de MRA Agenda 2.0 kan daarvoor alvast een goede basis
worden gelegd.
• Op dit moment loopt de evaluatie van het MRA convenant. Jan de Reus, Lex Scholten, Gerhard van
den Top en Peter Schot zijn vanuit het platform Ruimte MRA beschikbaar om hiervoor input te leveren.
2. Programma Klimaatadaptatie (MRA Agenda: acties 6.1 t/m 6.3)
Op 10 december 2018 heeft het platform Ruimte het ambitiedocument klimaatbestendige nieuwbouw
vastgesteld en zijn de handreiking klimaatbestendige nieuwbouw en de roadmap ter kennisname
aangenomen. Er is destijds afgesproken dat er een notitie wordt opgesteld over voor- en nadelen van een
(dynamische) minimum veiligheidsnorm voor droogte, hitte, wateroverlast en overstromingsrisico m.b.t.
klimaatadaptieve nieuwbouw. Om de vraag van platform Ruimte te beantwoorden is nader ingegaan op de
voor- en nadelen om op MRA-niveau afspraken te maken over deze minimale veiligheidsnorm voor
nieuwbouw. Het voorstel was om hierover in 2019 een verkenningstraject te starten.
Het BO Ruimte heeft de voor- en nadelen van het voorstel afgewogen. Een minimum veiligheidsnorm leidt
ertoe dat er voor de markt een level playing field is, maar binnen het platform wordt gewaarschuwd voor
een stapeling van regels. Toegelicht is dat het niet gaat over het werken met één norm die voor de hele
MRA geldt, vanwege onder andere de deelregionale verschillen. Het gaat er wel om samen te werken en
van elkaar te leren.
Het BO stemt ermee in om in 2019 een verkenningstraject te starten voor een mogelijk dynamische
minimum veiligheidsnorm klimaatbestendige nieuwbouw voor droogte, hitte, wateroverlast en
overstroming.
3. Verstedelijkingsstrategie Rijk/Regio
Ton Bossink van de Provincie Noord-Holland en Bart van der Heijden van de gemeente Amsterdam geven
een presentatie over de verstedelijkingsstrategie Rijk/Regio. In het BO MIRT is afgesproken dat Rijk en
Regio gezamenlijk een verstedelijkingsstrategie gaan opstellen. E.e.a. zal ook worden vermeld in de
woondeal die op dit moment wordt opgesteld tussen Rijk en Regio. Inhoudelijk wordt thans samen met het
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Rijk bekeken hoe de verstedelijkingsstrategie eruit zou moeten zien. Een eerste bestuurlijk gesprek vindt
daarover plaats op het Strategisch BO MIRT in het voorjaar (mei/juni, datum volgt).
Na de presentatie wordt het gesprek gevoerd over het opstellen van de strategie. De ruimtelijke dilemma’s
van de regio moeten wat het platform Ruimte betreft snel op tafel komen aan de hand van de
verstedelijkingsstrategie. Ook de rol van het BO Ruimte komt ter sprake. Het BO Ruimte is er voor het
maken van integrale afwegingen, waarbij ook de economische belangen en mobiliteit goed moeten
worden meegewogen. Het is daarbij belangrijk dat er vanuit de MRA één geluid naar voren komt richting
het Rijk. Raden en Staten moeten hierbij nadrukkelijk in het oog worden gehouden.
Afgesproken wordt dat er vanuit het platform Ruimte een voorstel aan de MRA Agendacommissie zal
worden gedaan voor een opdracht over een op te stellen (brede) verstedelijkingsstrategie, gebaseerd op de
grote opgaven waar de MRA voor staat (met zowel ruimtelijke, economische als mobiliteitsaspecten) en
met betrokkenheid van alle MRA Platforms. Deze verstedelijkingsstrategie is via het Lange Termijn
Perspectief direct gekoppeld aan de nieuwe MRA Agenda. Ook is de verstedelijkingsstrategie direct
gekoppeld aan de afspraak in BO MIRT om – via het gezamenlijke Rijks/Regio programma Samen bouwen
aan bereikbaarheid – te komen tot een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie.
Bij het voorstel aan de Agendacommissie zullen ook enige bestuurders als trekkers moeten worden
aangewezen. Aan Joke Geldhof (voorzitter) is gevraagd daar één voorstel voor te doen. Vanuit deze
bestuurders kan ook de afvaardiging naar het SBO (voorjaar) vanuit het platform Ruimte worden
aangewezen (het platform Mobiliteit wijst zelf ook een afgevaardigde aan).
4. MRA Agenda Actie 1.1 Sleutelprojecten: Lelystad en Haarlemmermeer
In de vorige vergadering is gesproken over de sleutelprojecten in de MRA. Daarbij is o.a. afgesproken om in
een volgende vergadering nader in te gaan op de sleutelprojecten in Haarlemmermeer en in Lelystad.
Het BO Ruimte spreekt af de term ‘sleutelprojecten’ te vervangen door ‘sleutelgebieden’. Dit met het idee
dat het niet gaat om losstaande projecten, maar om gebieden waarin meerdere projecten tegelijkertijd
kunnen worden verwezenlijkt. Het BO Ruimte stemt verder in met de voorgestelde wijziging van het
sleutelgebied Amsterdam Zuidwest-Kerncorridor Hydepark in Amsterdam Zuidwest – Kerncorridor –
Stadscentrum Hoofddorp (inclusief Hyde Park en station) en met het toevoegen van het project
Stationsgebied Lelystad – Lelycenter als 8e sleutelgebied aan de shortlist Sleutelgebieden MRA.
Tenslotte spreekt het BO Ruimte af een positieve inspraakreactie in te dienen bij de gemeente Amstelveen
over het sleutelgebied Kronenburg.
Agendapunten ter kennisname
5.Openbaar verslag BO Platform Ruimte MRA 10 december jl.
Het BO Ruimte MRA heeft kennis genomen van het openbaar verslag van haar vergadering van 10
december jl.
6.MRA Agenda 2.0
Het BO Ruimte MRA heeft kennis genomen van de stand van zaken van de MRA Agenda 2.0, waaronder
ook het vervolgproces en wat er in juni in het BO Ruimte (en de andere platforms ook) kan worden
verwacht.
Hierbij is kort gesproken over het sociale element in de MRA Agenda 2.0. Meerdere leden van het platform
Ruimte geven te kennen geen voorkeur te hebben voor apart platform “sociaal”; wel zagen aanwezigen
mogelijkheden om vanuit de bestaande opgaven verbindingen te leggen.
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7.Begroting Platform Ruimte
Het BO Ruimte heeft kennis genomen van de begroting van het platform Ruimte van 2019 (vastgesteld in
MRA Regiegroep oktober 2018). Er zijn tot op heden nog geen middelen aangevraagd. De deadline voor
het aanvragen van de middelen staat op 1 mei a.s.. Het BO Ruimte in juni kan dan de stand van zaken
bespreken.
8. Programma Metropolitaan Landschap (MRA Agenda: acties 3.1 t/m 3.6): jaarplan 2019.
Het jaarplan 2019 van het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Metropolitaan Landschap wordt
gepresenteerd. Het PHO heeft dit jaarplan op 31 januari jl. vastgesteld.
9. Programma Energietransitie (MRA Agenda: acties 4.8 t/m 4.11): concept jaarplan
Het BO Ruimte heeft kennis genomen van het jaarplan 2019 van het portefeuillehoudersoverleg (PHO)
Duurzaamheid, onderdeel energietransitie. Het PHO heeft dit jaarplan op 14 februari jl. vastgesteld.
10. Programma Energietransitie (MRA Agenda: acties 4.8 t/m 4.11): Duurzaamheidtop
Het BO Ruimte heeft kennis genomen van een voorstel voor de voorbereiding en invulling van de MRA
Duurzaamheidtop die later dit jaar wordt georganiseerd. Het voorstel is besproken in het
portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid op 14 februari.
11. Programma Bouwen en Wonen: concept jaarplan 2019.
Het BO Ruimte heeft kennis genomen van het jaarprogramma Bouwen en Wonen MRA 2019. Hierin staan
de activiteiten beschreven waar het programma Bouwen en Wonen uitvoering aan geeft in 2019.
12. Stand van zaken Omgevingsverordening provincie Noord-Holland
Het BO Ruimte heeft kennis genomen van de stand van zaken van de Omgevingsverordening van de
provincie Noord-Holland.
13. Brief gemeente Amsterdam
Het college van B&W van Amsterdam heeft haar inzet in de regionale bestuurlijke overleggen tegen het
licht gehouden en doet daarvan middels bijgaande brief verslag aan alle colleges binnen de Metropoolregio
Amsterdam.
Mw. Van Doorninck heeft ter vergadering e.e.a. toegelicht.
14. Rondvraag en sluiting
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Aanwezigheidslijst

BO Ruimte naam
Joke Geldhof

Namens
Noord-Holland

Aan-/afwezig
Aanwezig

PHO Bouwen & wonen
PHO Duurzaamheid
Lelystad
Amsterdam
Flevoland
Almere
IJmond

Organisatie
Noord-Holland,
voorzitter
Diemen
Flevoland
Lelystad
Amsterdam
Flevoland
Almere
Heemskerk

Lex Scholten
Jop Fackeldey
Peter Schot
Marieke van Doorninck
Jan de Reus
Maaike Veeningen
Gaatse de Vries
Gerhard van den Top
(vervangt dhr. Ferraro
bij deze vergadering)
Gerhard van den Top
(vervangt dhr.
Steenwinkel bij deze
vergadering)
Mariëtte Sedee
Hans Krieger
Floor Roduner
Bregje van Beekvelt
Robert van Rijn
Thijs Kroese
Alexander Luijten
Songul Mutlür
Adnan Tekin

Waterschap AGV

Amstel, Gooi & Vecht

Aanwezig

Amstelland-Meerlanden
Zaanstreek-Waterland
Zuid-Kennemerland
Voorzitter DO Ruimte
Amstelland-Meerlanden
Zaanstreek-Waterland
Gooi- en Vechtstreek
PHO Bouwen & wonen
PHO Metropolitaan
landschap

Haarlemmermeer
Zaanstad
Haarlem
Noord-Holland
Aalsmeer
Purmerend
Gooise Meren
Zaanstad
Noord-Holland

Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Afgemeld
Afgemeld
Afgemeld
Afgemeld
Afgemeld

Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

