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Rijk en MRA hanteren onderstaande (algemene en meer sectorale) uitgangspunten voor de
ontwikkeling van het toekomstige verstedelijkingsconcept.



Doel is de uitgangspunten zoveel als mogelijk in samenhang te realiseren. Vaak zal dit in
combinatie met elkaar kunnen, maar veelal zullen ook afwegingen (schuurpunten en
koppelkansen) en keuzes gemaakt moeten worden omdat niet alles (tegelijk) kan. Rijk en
MRA spreken af gedurende de strategieontwikkeling dergelijke afwegingen en keuzes te
maken.


1.1

Relevante lopende trajecten vormen de bouwstenen voor de verstedelijkingsstrategie.
Rijk en MRA streven naar een duurzame, sociaal-maatschappelijk en economisch sterke
metropoolregio. Het verstedelijkingsconcept voor de middellange en lange termijn moet het
gemeenschappelijke kader bieden voor de afwegingen en keuzes met goed interbestuurlijk
samenspel.

1.2

Rijk en MRA houden nadrukkelijk oog voor de effecten van de verstedelijkingsstrategie die
de burger dicht bij huis, in bestaande wijken en buurten in de steden en in de kernen in
landelijk gebied, ervaart en die de directe leefomgeving aantrekkelijker, gezonder en
duurzamer kunnen maken.

2.

De polycentrische metropoolregio vormt de basis voor de verdere doorontwikkeling van het
verstedelijkingsconcept. Rijk en MRA werken aan verdere functionele integratie van de
verschillende karakteristieken en elkaar versterkende kernen en aan de identiteit van de
metropoolregio die als één grote stad functioneert.

3.

De ontwikkeling van stad en landschap is een samenhangende opgave. Onze inzet is
landschap inclusieve ontwikkeling, waarbij we de functies en kwaliteiten van het landschap
versterken. Het landschap vormt de contouren van de verstedelijking. De uitgangssituatie en
de karakteristieken van het landschap in relatie tot verstedelijking verschillen binnen de
MRA.

4.1

Rijk en MRA realiseren woon-, werklocaties en voorzieningen zoveel mogelijk
binnenstedelijk. Deze realiseren we via binnenstedelijke verdichting in gemengde milieus en
geconcentreerd rond OV-knooppunten. De focus voor toekomstige binnenstedelijke
ontwikkeling ligt bij de sleutelgebieden, de zoekgebieden voor grootschalige
ontwikkellocaties in de MRA zoals opgenomen in de Ontwerp NOVI.

4.2

Rijk en MRA realiseren de al aangewezen en toekomstige uitleglocaties op voorwaarde dat
ze goed en tijdig ontsloten worden, ook met het openbaar vervoer.

4.3

Rijk en MRA verbeteren het functioneren van de woningmarkt en de leefbaarheid, zodat het
zowel voor huidige als toekomstige bewoners mogelijk is een passende en aantrekkelijke
woonplek te vinden. We werken aan voldoende woningen, met een divers en betaalbaar
woningaanbod in diverse woonmilieus, in kwalitatief goede en veilige leefomgevingen.

5.1

Om binnenstedelijke verdichting en concentratie rond knooppunten mogelijk te maken
zetten Rijk en MRA vooral in op regionale OV- en fietsverbindingen om ketenreizen beter
mogelijk te maken.
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5.2

Ontwikkeling van nieuwe woon- en werklocaties en recreatiegebieden gebeurt in
wisselwerking met het regionale OV-systeem en fietsnetwerk, zowel wat betreft capaciteit
van de lokale, regionale en bovenregionale netwerken als ook in de tijd.

5.3

Rijk en MRA zetten in op een mobiliteitssysteem met aandacht voor alle modaliteiten (fiets,
regionaal openbaar vervoer, spoor, auto), slimme mobiliteit (“smart mobility”) en in
wisselwerking met het verstedelijkingsconcept. Voor de grotere systeemopgaven werken we
aan een netwerkstrategie en een goed functionerend “daily urban system”.

6.1

Nieuwe plannen voor woningbouw die leiden tot transformatie en verlies aan
bedrijventerrein kunnen als voldoende ruimte voor bedrijvigheid beschikbaar is.

6.2

Rijk en MRA houden rekening met extra ruimte voor bedrijvigheid die nodig is voor de
transformatieperiode naar een klimaatadaptieve, energieneutrale en circulaire economie, in
het bijzonder in haven- en industriegebieden.

6.3

Rijk en MRA ontwikkelen bestaande en nieuw te ontwikkelen woon- en werklocaties zoveel
mogelijk circulair en met nadruk op de toepassing van hoogwaardige materialen.

7.1

Rijk en MRA zetten in op energieneutraal of energieleverend ontwikkelen.

7.2

Rijk en MRA accommoderen vraag (verbruik energie) en aanbod (opwekking duurzame
energie) zo dicht mogelijk bij elkaar en passend bij eigenschappen en efficiëntie van het
netwerk. Daarbij houden we er rekening mee dat vanwege de energietransitie het
elektriciteitsnetwerk versterkt moet worden en andere energienetwerken (warmte,
waterstof) opgezet en uitgebreid moeten worden.

7.3

Rijk en MRA houden regie op het ontwikkelen van datacenters afgestemd op de
beschikbaarheid van stroom, de aanwezigheid van een warmtenetwerk en het verkleinen
van de afstand tot de aanlanding van wind op zee of lokale (duurzame) opwekking.

7.4

Het Noordzeekanaalgebied vormt hét knooppunt voor duurzame energie in de MRA.

7.5

Rijk en MRA verstedelijken klimaatbestendig, door de gevolgen van klimaatveranderingen
(droogte, hitte, extreme regenbuien en mogelijke overstromingen) te verkleinen.
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