
Beste Peter, 
 
Deze brief met bijlagen mogen op naam van Martijn Dekker worden geregistreerd. 
 

Met vriendelijke groeten, 

  

José Kanda-Glas  
Managementassistent voor Lex Hendriksen en Astrid de Groot team Strategie  
Afdeling Programma- en gebiedsmanagement, gemeente Haarlem en Zandvoort 
023-5114 480/06-41320912 
Vrijdag afwezig 
 
Algemeen telefoonnummer:14023 
Haarlem.nl/contact 
 
 
 
 
 
 

Van: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>  
Verzonden: maandag 8 november 2021 20:43 
Aan: programma's en gebieden <programmasengebieden@haarlem.nl> 
Onderwerp: FW: Eindversie Verstedelijkingsconcept (versie 3) - Metropooolregioamsterdam Graag 
registreren en in proces nemen met taak naar Raad. bijlagen als documenten 
Urgentie: Hoog 
 
 
 

Van: Overbeek, Arjen <A.Overbeek@metropoolregioamsterdam.nl>  
Verzonden: maandag 8 november 2021 20:28 
Aan: 'femke.kaptein@Haarlemmermeer.nl' <femke.kaptein@Haarlemmermeer.nl> 
Onderwerp: Eindversie Verstedelijkingsconcept (versie 3) - Metropooolregioamsterdam 
Urgentie: Hoog 
 
Geachte raads- en Statengriffiers, gemeentesecretarissen en provinciesecretarissen, 
cc directeuren Vervoerregio en 4 waterschappen, 
  
Met genoegen sturen wij u versie 3 (eindversie) van het Verstedelijkingsconcept (voorzien van een 
samenvatting). Dit is de afgelopen twee jaar tot stand gekomen met inbreng van alle MRA-deelnemers 
en diverse departementen.  
  
De voor het zomerreces door raden en Staten ingediende wensen en opvattingen op voorgaande versie 
van het Verstedelijkingsconcept (versie 2) vormden belangrijke inbreng bij de totstandkoming van versie 
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3 (eindversie) van het Verstedelijkingsconcept, dat nu voorligt. De nota van beantwoording op uw 
wensen en opvattingen op de voorgaande versie treft u hierbij aan.  
  
De voorliggende versie 3 van de Verstedelijkingsstrategie vormt een gemeenschappelijke basis voor het 
maken van afspraken tussen Rijk en regio als input voor op lokaal en regionaal niveau op te stellen beleid 
voor de toekomst van de MRA. 
  
Verzoek tot onderschrijven eindversie Verstedelijkingsconcept  
Wij verzoeken uw raad/Staten en college/dagelijks bestuur de eindversie van het 
Verstedelijkingsconcept MRA te onderschrijven. 
  
Uw college/dagelijks bestuur wordt verzocht ons uiterlijk vrijdag 11 februari 2022 schriftelijk op de 
hoogte te brengen:  
Metropoolregio Amsterdam, Voorzitter bestuurlijk kernteam Verstedelijkingsstrategie, t.a.v. 
projectsecretaris Femke Kaptein (femke.kaptein@haarlemmermeer.nl).  
  
Uiteraard hopen wij dat het Verstedelijkingsconcept een breed draagvlak zal krijgen. 
  
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail, dan kunt u contact opnemen met 
projectsecretaris Femke Kaptein (femke.kaptein@haarlemmermeer.nl). 
  
Met vriendelijke groet, 
Emiel Reiding, secretaris-directeur Metropoolregio Amsterdam 
  
Bijlagen: 

 Brief VC MRA voor raden en Staten 8 november 2021 

 Verstedelijkingsconcept eindversie, incl. samenvatting 

 Nota van Beantwoording raden en Staten 

 

///////////////////////////////////////////////////////// 
 

Met vriendelijke groet, 
Femke Kaptein 
Projectsecretaris Verstedelijkingsstrategie 

 
 
T +31 (0)23 567 6809 
M +31 (0)6 24 88 65 31 
E femke.kaptein@haarlemmermeer.nl  

Werkdagen: ma, di, wo, do 
 

Metropoolregio Amsterdam 
Strawinskylaan 1779 
(WTC Amsterdam, I-toren) 
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1077 XX Amsterdam 
 
www.metropoolregioamsterdam.nl 
 

 
 

 Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen! 

******************************************************************************

******************************************************************************

*********************** 

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Haarlemmermeer sluit 

iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de 

bijlage(n). 

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).  

Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en 

het bericht te verwijderen.  

Gemeente Haarlemmermeer staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is 

gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is 

onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden). 

******************************************************************************

******************************************************************************

*********************** 

 

 
De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail 
niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: 
www.amsterdam.nl/proclaimer. 
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