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1. Brief Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie d.d. 8 november 2021
2. Verstedelijkingsconcept 2050 MRA d.d. 3 november 2021
3. Nota van Beantwoording Verstedelijkingsconcept MRA Rijk regio d.d. 3 november 2021
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Inleiding
Met het traject Verstedelijkingsstrategie MRA wordt een gezamenlijke Rijk-regio-koers voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op de middellange (2030) en
lange termijn (2050) uitgezet. Het instrument Verstedelijkingsstrategie komt voort uit de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI, 2020), onder Prioriteit 3 ‘Sterke en gezonde steden en regio’s’: “Steden
ontwikkelen zich duurzaam door een samenhangende aanpak van wonen, werken, mobiliteit,
gezondheid, veiligheid en leefomgevingskwaliteit. Het Rijk hanteert daartoe een integrale
verstedelijkingsstrategie en is actief partij bij het formuleren van een regionale
verstedelijkingsstrategie.”
1.

U bent vanaf het begin van het traject diverse malen geïnformeerd over de voortgang. Zoals u weet
omvat de Verstedelijkingsstrategie de volgende onderdelen:
1. Het Verstedelijkingsconcept
2. De fasering
3. De investeringsstrategie
In de vergadering van 5 juli hebt u uw wensen en opvattingen op de tweede versie van het
Verstedelijkingsconcept kenbaar gemaakt. De opbrengst uit de wensen-en-opvattingenronde langs
alle raden en staten van de MRA is verwerkt in versie 3, de eindversie, van het
Verstedelijkingsconcept, die wij u hierbij, met het verzoek om deze te onderschrijven, aanbieden.
Op 22 november 2021 bent u via een technische briefing aan de Commissie RWK geïnformeerd
over het Verstedelijkingsconcept.
Het Verstedelijkingsconcept vormt een gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken
tussen Rijk en regio. Hierin worden verstedelijkingsopgaven in de MRA geagendeerd, die in het
vervolgproces, na onderschrijving, worden opgepakt. Zo willen we in de MRA met elkaar en met
het Rijk de opgaven en oplossingen concreter uitwerken en faseren en dat opnemen in de
investeringsstrategie (financiering). Vooruitlopend op dit alles willen we voor de zomer van 2022
met het nieuwe kabinet wederkerige afspraken maken op basis van het Verstedelijkingsconcept.
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Doelstellingen en evaluatiecriteria
Het Verstedelijkingsconcept vormt de gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken
tussen Rijk en regio. Het is de afgelopen twee jaar tot stand gekomen met inbreng van alle MRAdeelnemers, raden en Staten en diverse departementen. Het Verstedelijkingsconcept beschrijft een
integrale koers. Deze is van begin af aan samen met het Rijk ontwikkeld. Een door alle aan de MRA
deelnemende partijen gezamenlijk gedragen Verstedelijkingsconcept is essentieel, zodat we als
MRA met een sterke positie eensgezind en gezamenlijk met het Rijk kunnen werken aan de
realisatie van de grote opgaven die voor ons liggen.
2.

a. Inhoud algemeen
Het Verstedelijkingsconcept zoals die voorligt kan gerust als een integraal en samenhangend
perspectief op de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam voor de middellange en lange
termijn worden beschouwd. Essentieel is de nadrukkelijke inzet op de verdere ontwikkeling van
onze regio als een toekomstbestendige, evenwichtige meerkernige metropool.
Naast aandacht voor wonen, werken en mobiliteit beschrijft het concept de inzet voor de grote
maatschappelijke opgaven en transities waar de regio voor staat. Klimaatadaptatie,
energietransitie, landschap, ecologie en gezondheid vormen de basis voor een evenwichtige
ontwikkeling. Daarmee bouwen we niet alleen woningen, maar duurzame steden en
samenlevingen in een aantrekkelijk en vitaal landschap. We versterken de ontwikkelingen in de
afzonderlijke gebieden van de MRA, zoals Gooi en Vechtstreek en we versterken elkaar en de regio
als geheel.
De Rijk-regio Stuurgroep heeft de volgende ambities voor de ontwikkeling van de Metropoolregio
vastgesteld:
-

de hele metropoolregio profiteert van de groei,
voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woon- en werkmilieus,
versterken van de diversiteit en verbondenheid in de economie,
meer balans in wonen en werken,
bevorderen van de bereikbaarheid en bereisbaarheid in de MRA,
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen,
doorontwikkelen van het metropolitane landschap,
de regio klimaatadaptief inrichten,
vergroten van de biodiversiteit, en
zorgen voor een gezonde leefomgeving.

Met deze koers wordt ruimte gegeven aan 325.000 extra woningen in de MRA tot 2050, waarvan
minimaal 175.000 tot 2030 en ongeveer evenveel banen. Met de integrale aandacht voor de grote
maatschappelijke opgaven en transities waar we voor staan, bouwen we niet alleen woningen,
maar duurzame steden en samenlevingen in een aantrekkelijk en vitaal landschap.
b. Wensen en opvattigen verwerkt
De door de provincie ingebrachte wensen en opvattingen op versie 2 van het
verstedelijkingsconcept vindt u terug in de Nota van Beantwoording vanaf pag. 43. Wij zijn
tevreden met de beantwoording en hebben vertrouwen in het vervolg.
De meeste opmerkingen hadden direct betrekking op de inhoud van het concept, en zijn verwerkt
in de nu voorliggende versie.
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Zo zien we dat in versie 3 een belangrijke integratieslag, die in versie 2 onvoldoende aanwezig was,
is gemaakt. Ook is de term ‘gezonde leefomgeving’ nadrukkelijk opgenomen, in plaats van of als
aanvulling op het begrip ‘leefkwaliteit’, wat meer de betekenis van een ‘aantrekkelijke
leefomgeving’ heeft.
Tevens is in versie 3 gebruik gemaakt van de verkenning door het RIVM naar de stand van zaken
rond leefomgeving en gezondheid in de MRA, met een inschatting van kansen en risico’s voor het
creëren van een gezonde leefomging. In het kader van de uitvoering van de Verstedelijkingsstrategie worden verdere handelingsperspectieven, om aan een gezondere leefomgeving te
werken, uitgewerkt.
In het verlengde van gezondheid en leefkwaliteit is in versie 3 tegemoet gekomen aan de
opmerking om de opgave rondom Schiphol een centralere plek te geven, vanwege het belang van
een integrale benadering. We zijn er alert op dat hierover wederkerige afspraken worden gemaakt
(Verstedelijkingsakkoord).
Van uw opmerkingen over het NZKG is goede notie genomen. Expliciet is in de tekst opgenomen
dat de versnelling van en transformatie naar woningbouw in o.a. Haven-Stad alleen onder
voorwaarden kan, waaronder die, die in de Visie NZKG 2040 zijn opgenomen. In het
Verstedelijkingsconcept is rekening gehouden met bestaande afspraken, zoals die over de
Houtrakpolder. En de Wijkermeerpolder is niet aangeduid als mogelijke bedrijventerreinlocatie.
Een aantal vraagstukken wordt nader geagendeerd voor de NOVI-gebiedsuitwerking NZKG. Er zal
een procesafspraak worden gemaakt om de samenwerking tussen Verstedelijkingsstrategie en
NOVI-gebied goed te laten verlopen.
3.
Financiering, communicatie en (burger)participatie
Aan dit Verstedelijkingsconcept zijn nog geen bedragen verbonden. Wel vormt het de basis voor
een fasering en daarbij horende investeringsstrategie, waarover met het Rijk afspraken zullen
worden gemaakt. Het Verstedelijkingsconcept is gebaseerd op bestaande visies en beleid. Vanuit
de provincie vormden het coalitieakkoord en de Omgevingsvisie NH2050 belangrijke bouwstenen,
inclusief bijvoorbeeld de Visie NZKG 2040 (die al bouwsteen voor de Omgevingsvisie NH2050 was).
Het Verstedelijkingsconcept is niet een nieuw beleidskader, maar een doorvertaling van ambities
en doelen in bestaand beleid, op basis waarvan uitvoerings- en investeringsafspraken met het Rijk
kunnen worden gemaakt.
4.
Proces en procedure
Dit Verstedelijkingsconcept is het resultaat van een proces waarbij vanuit alle betrokken raden
Staten inbreng is geleverd. Op 24 november 2021 is een eerste mijlpaal behaald met het
onderschrijven van dit Verstedelijkingsconcept door bewindslieden van het Rijk. De volgende
mijlpaal is het moment waarop alle raden en Staten in de MRA dit hebben onderschreven. Voor de
zomer van 2022 worden er wederkerige afspraken tussen Rijk en regio gemaakt
(Verstedelijkingsakkoord). Wij nodigen u uit daarvoor aandachtspunten mee te geven.
5.
Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. A.Th.H. van Dijk, voorzitter

mw. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. pm

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 14 december 2021;

besluiten:

1. De eindversie van het Verstedelijkingsconcept MRA te onderschrijven.

Haarlem, 31 januari 2022

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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