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Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u de notitie over de Ruimtelijk
Economische Eindrapportage Westas en de Slotverklaring Westas toe.
Via links in de notitie heeft u ook toegang tot de volledige
eindrapportage en de overige rapporten die erbij horen.
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Uw kenmerk

Met de Ruimtelijk Economische Eindrapportage Westas sluiten de twaalf
Westas-partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, een periode af
waarin door diverse partijen aan een aantal projecten is gewerkt om te
verkennen op welke wijze de ontwikkeling van de Westas als ‘circulaire
werkplaats’ van de MRA versneld kan worden en welke (ruimtelijke)
randvoorwaarden daarbij relevant zijn. In de Eindrapportage wordt
ingegaan op vier projecten:
•
•
•
•

Een marktverkenning naar warmteprojecten in de Westas
(trekker: Greenport Aalsmeer);
Een onderzoek naar circulaire bouwlogistiek in relatie tot de
bouwopgave in de MRA (trekker: Haven Amsterdam);
Een afwegingskader voor circulaire gronduitgifte en circulaire
ontwikkeling van werklocaties (trekker: Haarlemmermeer en
SADC);
De Ruimtelijk Economische Eindrapportage Westas (trekker:
provincie Noord-Holland). De hierboven genoemde onderzoeken
zijn samengevat in de ruimtelijk economische eindrapportage,
zodat de eindrapportage gelezen kan worden als een synthese
van alle onderzoekssporen.

De onderzoeken hebben ons veel waardevolle informatie en inzichten
gebracht. In de Slotverklaring Westas zijn die inzichten op een
compacte wijze samengevat en vertaald in beleidsaanbevelingen. In de
bijlage kunt u kennis nemen van deze Slotverklaring. Wij zullen deze
aanbevelingen meenemen in de uitwerking van de Omgevingsvisie in
uitvoeringsprogramma’s en de omgevingsverordening.
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Tot slot informeren wij u dat de Stuurgroep Westas zichzelf heeft
opgeheven in de laatste vergadering van 7 november 201 8. Daarmee is
een einde gekomen aan de wijze van samenwerken in de vorm van een
stuurgroep met programmamanagement. Coördinatie van de Westas
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projecten zal verder gaan onder regie van het MRA-bureau, waarbij de
provincie ook betrokken zal blijven. Het MRA-bureau zal dit nog
uitwerken in een lichte samenwerkingsstructuur, waarbij de projecten
naar waarschijnlijkheid zullen worden geïntegreerd in de coördinatie en
uitvoering van de projecten vanuit de Actieagenda MRA, onderdeel
circulaire economie.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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2 bijlagen:
1. Notitie Eindrapportage Westas
2. Slotverklaring Westas
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