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Informatiebrief
Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam:
verzoek tot reacties op versie 2 Verstedelijkingsconcept

Geachte colleges, dagelijks bestuur, gemeenteraden en Provinciale Staten,
Op 5 en 31 maart jl. informeerden wij u over het Rijk-regio-project Verstedelijkingsstrategie
waarmee gezamenlijk de koers wordt uitzet voor de ruimtelijke ontwikkeling van de
Metropoolregio Amsterdam op de middellange en lange termijn. Conform planning kan ik u
vandaag met veel genoegen versie 2 van het Verstedelijkingsconcept aanbieden. In deze
versie zijn eerste reacties op de voorgaande versie verwerkt en is een faseringsvoorstel op
hoofdlijnen toegevoegd.
In april jl. zijn de raden en Staten in deelregionale sessies geïnformeerd over versie 1 van het
Verstedelijkingsconcept . Wij bieden u versie 2 aan u om u de mogelijkheid te geven wensen
en opvattingen mee te geven. We vinden het belangrijk om dat al in dit stadium te doen,
zodat uw inbreng nog goed kan worden meegenomen in de volgende versie.
Wij verzoeken u daarom te reageren op het Verstedelijkingsconcept versie 2 (zie bijlage)
binnen de in het MRA-convenant afgesproken periode van 8 weken voor wensen en
opvattingen. Deze periode eindigt op maandag 12 juli 2021. Uw wensen en opvattingen
worden betrokken bij het opstellen van versie 3 van het Verstedelijkingsconcept. Deze versie
3 is de basis van de bespreking in het Bestuurlijk Overleg tussen Rijk en regio overr het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT). Daar hopen we
afspraken met het Rijk over de verstedelijkingsstrategie te kunnen maken. Het resultaat
daarvan wordt ter besluitvorming/instemming voorgelegd in raden en Staten in de maanden
januari en februari 2022.
Urgentie gezamenlijke Verstedelijkingsstrategie
De Verstedelijkingsstrategie is de gezamenlijke ruimtelijke strategie van de MRA en het Rijk
waarmee we (met andere partners) de koers uitzetten naar een duurzame en economisch
sterke metropool voor iedereen. Deze strategie brengt samenhang en volgorde aan in de
grote hoeveelheid lopende programma’s en projecten van MRA en het Rijk. De urgentie is
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hoog, gezien de grote en complexe uitdagingen en hoge ambities waar we voor staan op het
gebied van wonen, mobiliteit, werken, verduurzaming, landschap en leefbaarheid.
Gecombineerd met de relatief geringe ruimte en het gemeentegrens-overschrijdende gehalte
van genoemde onderwerpen, is een gezamenlijke strategie onontbeerlijk.
Dit vereist majeure keuzes, die de samenwerkende overheden binnen de MRA niet alleen
willen en kunnen maken. We hebben de deelname en de inzet van het Rijk nodig, gezien de
grootte en de integraliteit van de opgaven en om de randvoorwaarden die nodig zijn om alle
opgaven te realiseren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aanpassen van wetgeving of het
beschikbaar stellen van benodigde financiële middelen. Het is daarom strategisch van belang
dat we gezamenlijk bestuurlijke afspraken maken, en deze de komende jaren samen met u
verder uit te werken in besluiten die door de democatische organen worden genomen.
Status Verstedelijkingsstrategie
De uiteindelijke strategie bestaat uit twee onderdelen: een Verstedelijkingsconcept (met een
fasering) en een investeringsstrategie. Dit vormt de gemeenschappelijke koers en het kader
van waaruit gezamenlijke projecten volgen in de uitvoering. De Verstedelijkingsstrategie
wordt gekoppeld aan een pakket interbestuurlijke afspraken, waarbij de afspraken met het
Rijk voorliggen in het BO MIRT van november 2021. Uiteeraard worden alleen afspraken
gemaakt als daarover binnen de MRA overeenstemming is.
Wensen en opvattingen versie 2
Uw inbreng op het Verstedelijkingsconcept is cruciaal. Bij uw reactie op voorliggende versie 2
van het Verstedelijkingsconcept vragen wij in het bijzonder aandacht voor een aantal grote
keuzevraagstukken die nog in versie 3 van het Verstedelijkingsconcept moeten worden
beantwoord. Wij achten het van groot belang uw wensen en opvattingen op deze
vraagstukken te vernemen. Het gaat met name om de specifieke vraagstukken die aan het
eind van de samenvatting op pagina 10-11 zijn opgenomen. U kunt uw wensen en
opvattingen tot en met maandag 12 juli 2021 schriftelijk aanleveren bij projectsecretaris
Femke Kaptein (femke.kaptein@haarlemmermeer.nl).
Vervolgproces
Uw reacties worden gebruikt in de totstandkoming van versie 3 van het
Verstedelijkingsconcept. Deze versie wordt, inclusief nota van beantwoording op de reacties,
de investeringsstrategie en de boogde bestuurlijke afspraken bij het BO MIRT, na de zomer
opgeleverd en voorgelegd aan het bestuurlijk overleg van het platform Ruimte van de MRA
MRA-bestuurders bespreken daarbij de opstelling van de regio en kunnen daarbij punten
inbrengen vanuit de eigen deelregio. Uiteindelijk wordt deze versie voorgelegd aan de
stuurgroep voor de verstedelijkingsstrategie die vanuit de MRA en het Rijk is gevormd.
Na behandeling in de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie van 17 september 2021 zullen wij u
een brief sturen met de uitkomsten hiervan.
De Verstedelijkingsstrategie, inclusief een concrete set afspraken en voorstel voor het
vervolgproces, wordt voorgelegd in het BO MIRT in november. De Verstedelijkingsstrategie
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wordt vervolgens eind 2021/begin 2022 door uw colleges aangeboden voor
besluitvorming/instemming in raden en Staten.
De Rijk-regio Verstedelijkingsstrategie wordt daarna integraal onderdeel van de
Omgevingsagenda Noordwest Nederland (uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie), die in
het voorjaar van 2022 wordt vastgesteld. Interbestuurlijke afstemming over nadere
democratische besluiten en uitvoering daarvan op de diverse bestuursniveau’s blijft ook
daarna essentieel.
Planning
Versie 2 Verstedelijkingsconcept en fasering
17 mei- 12 juli 2021
Schriftelijke ronde wensen en opvattingen raden en Staten
Versie 3 uitgewerkte Verstedelijkingsstrategie en investeringsstrategie
17 september 2021
Rijk-regio Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie
Definitieve Verstedelijkingsstrategie
Oktober 2021
informatiebrief aan raden en Staten over versie 3
November 2021
Rijk-regio besluitvorming BO MIRT
Eind 2021/begin 2022
Besluitvorming/instemming raden en Staten
Contact en informatie
We houden de MRA-website actueel, inclusief de bijlage die u ook kunt downloaden:
www.metropoolregioamsterdam.nl/project/Verstedelijkingsstrategie
Voor meer informatie en vragen naar aanleiding van deze informatiebrief kunt u contact
opnemen met projectsecretaris Femke Kaptein (femke.kaptein@haarlemmermeer.nl) of
projectleider Paul Menting (p.menting@metropoolregioamsterdam.nl).
Hoogachtend,
Namens het Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie,

Marieke van Doorninck,
Voorzitter Rijk-regio Stuurgroep en Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie
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Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie
Marieke van Doorninck (voorzitter), 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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