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1. Opening  

Voorafgaand aan de vergadering is het platform Ruimte ontvangen bij Panorama Nederland waarbij Rijks-

adviseur Berno Strootman toelichting gaf, in de vergadering deed hij dat met een presentatie. 

In zijn presentatie licht Berno Strootman de vier transities toe op basis waarvan Panorama Nederland is 

ontwikkeld (deze staan hieronder weergegeven met daarachter enige belangrijke noties die hij daarbij aan-

gaf). Deze transities bieden wat het college van Rijksadviseurs betreft kansen om Nederland Rijker, Hechter 

en Schoner te maken (dit in tegenstelling tot het gevoel van “moeten” dat deze transities vaak oproepen. 

• Water verbindt ons, waarbij belangrijk is aan de hand van een ontwerpende benadering verder te 

kijken dan 2050; 

• Rijk boerenland, waarbij gezocht moet worden naar een nieuw evenwicht (een nieuwe deal) tussen 

boer en maatschappij; 

• Meer tijd voor elkaar, waarbij  nabijheid kernbegrip is: concentreer en meng woon- en werklocaties; 

• Nieuwe energie, waarvoor de regionale energiestrategieën belangrijk zijn, advies daarbij is zuinig te 

zijn op het boerenland in combinatie met energieopwekking. Hierbij werd verwezen naar het ad-

vies Via Parijs! van het college van Rijksadviseurs. 

Voor meer informatie: https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland 

 

Vanuit het Platform Ruimte is positief en kritisch gereageerd op de presentatie. Verrassend, verfrissend, 

maar er was ook verbazing over het betoog van Berno Strootman Rijksadviseur voor het landschap.  

Het verspreiden van werkgelegenheid over de regio is daarbij bijvoorbeeld een lastig vraagstuk; de conse-

quenties voor waar woningen gebouwd moeten worden liggen volgens aanwezige bestuurders in de MRA 

genuanceerder dan wat dhr. Strootman betoogd. Waar het volgens de aanwezigen om gaat is het investe-

ren in de kwaliteiten van de regio en daarin de regio als één geheel te zien. Hier ziet men een duidelijke 

koppeling met de MRA Verstedelijkingsstrategie waarin dergelijke dilemma’s besproken worden. Het ver-

zoek is dan ook de adviezen vanuit Panorama Nederland te betrekken bij de Verstedelijkingsstrategie.  

 

2. Principes en Investeringsprogramma Metropolitaan Landschap 

Vanuit het portefeuillehoudersoverleg Metropolitaan Landschap worden voorstellen gedaan voor de ver-

dere uitwerking en verdieping van het onderwerp Metropolitaan Landsdchap. Het platform wordt voorge-

steld in te stemmen met vijf algemene principes , het nader afwegen van thematische principes in het ver-

dere proces van de uitwerking van de verstedelijkingsstrategie en het investeringsprogramma en 0pdracht 

te geven voor het maken van een investeringsprogramma voor het landschap.  

Het gesprek over dit onderwerp ging over de duiding die moet worden gegeven aan de voorgestelde princi-
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pes. Dat betreft vooral de betekenis van de woorden ‘ruimhartige compensatie’ en ‘afspraken over boven-

lokale financiering’. Afgesproken is dat deze principes niet moeten worden gelezen als een bindend toet-

singskader of een verantwoordingsplicht, maar als een ‘attitude’ of ‘state of mind’ die een ambitie uit-

spreekt over hoe we ons als regio verder willen ontwikkelen; dit sluit lokaal en regionaal maatwerk/uitwer-

king niet uit. Het betreft hier vooral een oproep om samen te werken die goed aansluit bij het vastgestelde 

(met de minister afgesproken) uitgangspunt over het MRA landschap in de verstedelijkingsstrategie.  

 

De volgende afspraken zijn, met inachtneming van de duiding die hierboven is weergegeven, gemaakt: 

1. Het BO Ruimte heeft de volgende principes afgesproken w.b. het Metropolitaan Landschap: 

1. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen meerdere doelen. 

2. Ontwikkeling en beheer zijn natuur- en landschapsinclusief en passend bij de waarden, de karakte-

ristiek en het draagvermogen van het landschap.   

3. Indien ruimtelijke ontwikkelingen niet binnen bestaand stedelijk gebied plaats kunnen vinden, 

vindt ruimhartige compensatie plaats van de vermindering van oppervlakte en aantasting van 

landschappelijke, recreatieve en ecologische kwaliteiten.  

4. Gemeenten zijn bereid tot afspraken over bovengemeentelijke financiering van investeringen in 

projecten ten behoeve van een aantrekkelijk landschap met een bovenlokaal belang.  

5. Durf nieuwe landschappen te ontwikkelen met onderscheidende ruimtelijke kwaliteit en toekom-

stige verdienmodellen. 

2.  Het BO Ruimte heeft ingestemd met het nader uitwerken en afwegen van de thematische principes in 

het verdere proces van de uitwerking van de verstedelijkingsstrategie en sectorale programma’s. 

3. Het BO Ruimte heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een investeringsprogramma Metropoli-

taan Landschap, inclusief een voorstel voor de bekostiging van investeringen en beheer. 

  

3. Mededelingen  

• Brief wethouders Mutluer en Kroese (Zaanstreek Waterland) 

In de brief delen wethouders Mutluer en Kroese hun ideeën over de beoogde doelen van de MRA en de 

daarvoor benodigde samenwerkingscultuur. De brief is positief ontvangen, hij wordt onder andere gelezen 

als een oproep over de eigen schaduw heen te springen en ernaar te streven de samenwerking in het plat-

form méér  te laten zijn dan een bundeling van de vele belangen. MRA partners moeten in staat zijn elkaar 

te helpen met complexe opgaven door deze gezamenlijk aan te pakken en daarin ook de samenwerking 

met het Rijk actief op te zoeken. 

 

• Delegatie MRA Agendacommissie namens Platform Ruimte. 

Namens het platform Ruimte nemen twee bestuurders deel aan de MRA Agendacommissie. Dat is me-

vrouw Veeningen (Almere/deelregio Flevoland) en dat was meneer Krieger (Zaanstad/ Zaanstreek-Water-

land). Vanuit Zaanstreek Waterland neemt vanaf deze vergadering dhr. Breunesse (wethouder van o.a. 

Ruimtelijke Ordening) deel aan het platform Ruimte. Daarom is in deze vergadering besproken wie  -naast 

mevrouw Veeningen - namens het platform Ruimte deel kan nemen aan de MRA Agendacommissie. De 

heer Kroese heeft zich in dit gesprek beschikbaar gesteld en de leden van het platform hebben daarmee 

ingestemd met zijn kandidatuur. Bij een eventuele volgende gelegenheid waarbij een bestuurder namens 

het platform Ruimte wordt afgevaardigd zullen bestuurders hierover tijdig worden bericht. 
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4. Verstedelijkingsstrategie MRA 

In het afgelopen BO Ruimte is gesproken over de uitgangspunten voor de verstedelijkingsstrategie. Die 

uitgangspunten zijn op het BO MIRT (overleg met de minister) van 20 november vastgesteld. Bij de bespre-

king van dit agendapunt in het BO Ruimte is teruggekeken op het BO MIRT, waarbij onder andere is be-

sproken dat de minister geen besluitvormend MIRT wilde in het voorjaar.  

Wat betreft de Verstedelijkingsstrategie herkenden de bestuurders zich in de geschetste vraagstukken en 

zijn hebben zij eveneens kennis genomen van het proces van de verstedelijkingsstrategie in 2020 (waar-

voor een extra Bestuurlijk Overleg Platform Ruimte nodig zal zijn). In het gesprek werd het belang van de 

sleutelgebieden benadrukt. Ook werd aandacht gevraagd voor ruimte voor zwaardere milieucategorieën 

(bedrijven) en voor het voldoende aandacht besteden aan circulaire economie. Tenslotte werd ook de aan-

dacht gevestigd op klimaatbestendigheid en bodemdaling als belangrijke opgaven.  

 

5. Programma Bouwen en Wonen: 

• Strategische notitie MRA Sleutelgebieden 

• Mediacentrum Hilversum  

 

Dit agendapunt is besproken in aanwezigheid van wethouder Voorink van Hilversum.  

 

Het afgelopen half jaar is samen met de betrokken gemeenten, de Metropoolregio Amsterdam en de pro-

vincies Flevoland en Noord-Holland gewerkt aan een strategische notitie over de MRA sleutelgebieden. In 

de notitie staat onder andere per sleutelgebied aangegeven welke bijdrage het gebied levert aan de verste-

delijkingsopgave van de Metropoolregio Amsterdam. Tevens staan lokale identiteiten, ‘sleutels’ voor ont-

wikkeling en ‘de optelsom der delen’ in de notitie opgenomen. Tot slot bevat het stuk een eerste aanzet 

voor een uitvoeringsagenda van de sleutelgebieden. 

Na instemming met de strategische notitie door het Bestuurlijk Overleg Platform Ruimte zal deze notitie 

namens het Platform Ruimte worden ingebracht als bouwsteen/input bij relevante programma’s en trajec-

ten in de MRA en tussen de MRA en het Rijk, waaronder de Verstedelijkingsstrategie Rijk-Regio en het Pro-

gramma Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid (SBAB).  De vervolgstap (uitvoeringsagenda) betreft het ge-

zamenlijk bepalen van de benodigde inzet (de sleutels) en de wijze waarop daar invulling aan gegeven 

moet worden door de verschillende partners (realiseren van de sleutels). 

 

Het BO Ruimte heeft op hoofdlijnen ingestemd met de Strategische notitie MRA Sleutelgebieden, enige 

aanpassingen vanuit de verschillende deelregio’s kunnen nog ambtelijk worden verwerkt, zolang deze de 

afgesproken hoofdlijnen niet doorkruisen. Verder werd in het gesprek het belang benadrukt van de focus 

die het werken met sleutelgebieden met zich mee brengt, ook nu wordt voorgesteld een nieuw sleutelge-

bied aan de strategische notitie toe te voegen. Vanuit de bestuurlijk trekkers is daarop toegelicht dat het 

gaat om de betekenis van de sleutelgebieden voor de MRA en de vraag waarom betrokkenheid van het Rijk 

nodig is bij de betreffende sleutelgebieden. Tevens werd benadrukt dat ook andere projecten (zoals de ver-

snellingsopgave woningbouw) onverkort de aandacht verdienen van de MRA partners. 
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Het BO Ruimte heeft vervolgens ook ingestemd met de toevoeging van Mediacentrum Hilversum als 9e 

sleutelgebied in de strategische notitie. Vanuit Hilversum is daarbij toegelicht dat steun vanuit de MRA be-

langrijk is voor de ontwikkeling van dit sleutelgebied en dat de deelregio Gooi en Vechtstreek zijn bijdrage 

levert aan de woningbouwopgave van de MRA. 

 

Het BO Ruimte heeft daarmee:  

1. Ingestemd met de strategische notitie MRA Sleutelgebieden; 

2. Opdracht verleend voor het maken van een Uitvoeringsagenda MRA Sleutelgebieden; 

3. Ingestemd met de toevoeging van sleutelgebied Hilversum aan de strategische notitie MRA-

sleutelgebieden 

 

Het Bestuurlijk Overleg Platform Ruimte heeft kennis genomen van onderstaande stukken (6 t/m 9):  

 

6. Verslag BO Ruimte 25 september jl. 

 

7. Concept MRA Agenda 2.0  

 

(25 oktober jl. verstuurd naar alle Raden, Staten en colleges) 

De concept MRA Agenda 2.0 is (na bespreking daarvan in voorgaande vergaderingen van de MRA Plat-

forms) aangeboden aan alle Colleges, Raden en Staten van de MRA-partners om daarover “wensen en be-

denkingen” in te dienen.  

 

8. Verslag MRA Regiegroep (CONCEPT) 

Op 18 oktober jl. vergaderde de MRA Regiegroep (onder andere over de evaluatie van het MRA Conve-

nant). Bijgaand treft u het CONCEPT verslag van deze bijeenkomst. Dit verslag wordt definitief vastgesteld 

in de volgende vergadering. 

 

9. Jaarprogramma Bouwen en Wonen (CONCEPT) 

Het Jaarprogramma is vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen van 28 november 

jl. 
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Aanwezigheidslijst BO Platform Ruimte 4 december 2019 

    
BO Ruimte namens Organisatie Aanwezig 

Cees Loggen Noord-Holland Noord-Holland, voor-

zitter BO Ruimte 

Aanwezig 

Marieke van 

Doorninck 

Amsterdam Amsterdam, vice-

voorzitter BO Ruimte 

Aanwezig 

Jan de Reus Provincie Flevoland Flevoland Aanwezig 

Floor Roduner Zuid-Kennemerland Haarlem Aanwezig 

Peter Schot Lelystad Lelystad Aanwezig 

Robert van Rijn Amstelland-Meerlanden Aalsmeer Aanwezig 

Thijs Kroese Zaanstreek/Waterland Purmerend Aanwezig 

Wessel Breunesse Zaanstreek/Waterland Zaanstad Aanwezig 

Alexander Luijten Gooi en Vechtsreek Gooisemeren Aanwezig 

Serge Ferraro IJmond Beverwijk Aanwezig 

Mariette Sedee Amstelland-Meerlanden Haarlemmermeer Aanwezig 

Maaike Veeningen Almere Almere Aanwezig 

Peter Smit Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht 

Amstel, Gooi en Vecht Aanwezig 

Lex Scholten Portefeuillehoudersoverleg 

Bouwen en Wonen 

Diemen Aanwezig 

Cora Smelik Portefeuillehoudersoverleg 

Duurzaamheid 

Flevoland Afgemeld  

Esther Rommel Portefeuillehoudersoverleg 

Metropolitaan Landschap 

Noord-Holland Afgemeld 

Songül Mutluer Portefeuillehoudersoverleg 

Bouwen en Wonen 

Zaanstad Afgemeld 

Floris Voorink   Hilversum Eenmalig aanwe-

zig (bij agenda-

punt 5) 

 


