A25-2021/PS 05-07-2021
AANGENOMEN

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering (digitaal) bijeen op 5 juli 2021 ter
bespreking van voordracht 35-2021 ‘Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA
v2’
Overwegende
1. dat binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) gewerkt wordt aan het opstellen
van een Verstedelijkingsstrategie;
2. dat deze Verstedelijkingsstrategie de gezamenlijke ruimtelijke strategie van de MRA
en het Rijk is waarmee (met andere partners) de koers uitgezet wordt naar een
duurzame en economisch sterke metropool;
3. dat Provinciale Staten van Noord-Holland gevraagd wordt wensen en bedenkingen
mee te geven bij versie 2 van de Verstedelijkingsstrategie;
4. dat ruimte in de MRA schaars is en toekomstige ontwikkelingen de druk op deze
ruimte verder zullen verhogen;
5. dat naast opgaven op het gebied van onder andere leefbaarheid, woningbouw,
circulaire economie, duurzame mobiliteit en natuur, ook de energietransitie ruimte
nodig heeft;
Voorts overwegend
6. dat in het kader van de energietransitie en de overgang naar fossielvrije-industrie, de
aanlanding van wind op zee en de productie en opslag van waterstof een aanzienlijk
ruimtebeslag kennen;
7. dat deze ruimteclaim de druk op de schaarse ruimte in de MRA, metname ook in het
NZKG, nog verder doet toenemen, niet alleen in fysieke zin maar ook met het oog op
de veiligheidscirkels;
8. dat elektriciteit en waterstof goed te transporteren zijn, zowel via bestaande als
nieuw aan te leggen e-infrastructuur;
Tevens overwegende
9. dat het betrekken van andere regio’s, buiten de MRA, bij dit proces niet alleen de
druk op de ruimte binnen de MRA vermindert, maar tevens een belangrijke
economische- en werkgelegenheidsimpuls voor deze regio’s kan betekenen;
10. dat de Noordkop en de Port of Den Helder ideaal gelegen zijn voor de aanlanding van
wind op zee;
11. dat de Noordkop de ruimte kan bieden voor de productie van waterstof;
12. dat de Noordkop al beschikt over onderdelen van de noodzakelijke e-infrastructuur
om elektriciteit en waterstof te transporteren;
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Besluit
Voordracht 35-2021 ‘Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA’ als volgt te
amenderen dat op pagina 4 bovenaan, na ‘…Cluster Energie Strategieen (CES), geven ons op
afzienbare termijn wel meer inzicht daarin.’ toe te voegen:
“Voor de aanlanding van wind op zee, alsmede de productie en distributie van waterstof
kijken wij verder dan alleen de MRA en het NZKG. Wij dringen aan op een integrale en
gezamenlijke ontwikkeling met de gemeenten en bedrijven in de Noordkop en de Port of
Den Helder (PoDH). De Noordkop en de haven van Den Helder zijn ideaal gesitueerd voor de
aanlanding van wind op zee en de productie van waterstof. Deze samenwerking verlicht niet
alleen de druk op de schaarse ruimte in de MRA, het biedt ook een stevige en duurzame
economische en werkgelegenheidsimpuls voor deze regio. In plaats van een ‘ieder voor zich’
benadering zien wij graag een nauwe samenwerking tussen de MRA en de Noordkop/PoDH
bij de verdere uitwerking van de strategie op dit gebied.”
en gaat over tot de orde van de vergadering.
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