FACTSHEET
t.b.v. gemeentelijke VERKIEZINGSPROGRAMMACOMMISSIES
Uitvoeringslijn uit de MRA Agenda (nr):
Programma-manager
naam:
Email:
Mobiel:

2.3 Landschap

Birte Querl
birte.querl@noord-holland.nl
06-29459298

1) Essentie van de uitvoeringslijn



Het belang van het landschap voor het leef- en vestigingsklimaat en een duurzame groei van
de MRA. Landschappen in de MRA zijn heel divers en van bijzondere kwaliteit.
Landschap is een thema dat de gemeentegrens overstijgt. Vele partijen opereren er in met
verschillende doelen, middelen en verantwoordelijkheden, ook gemeenten. Het vergt
regionale samenwerking om te zorgen dat ontwikkelingen leiden tot versterking van
landschappelijke kwaliteiten i.p.v. aantasting. Zo is het nodig om de groenblauwe opgave als
belangrijk onderwerp te verankeren in het ruimtelijk domein, bijv. in de Verstedelijkingsstrategie van Rijk en MRA. Landschap kan ook oplossingen bieden voor diverse uitdagingen,
zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, etc.

2) Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar
Wij willen gemeenten helpen in het bereiken van hun ambities op het gebied van het landschap.
Dat doen we door het leveren van concrete producten, zoals in 2020 met de ‘Kansenkaart: Sterke
steden hebben sterke landschappen’, waarin alle landschapsopgaven van regionaal belang zijn
opgenomen. Deze kansenkaart wordt gebruikt als bouwsteen in gebieds- en beleidsprocessen,
zoals in de Verstedelijkingsstrategie MRA. In laatstgenoemd proces agenderen we de landschapsopgaven die een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van Rijk en regio. De MRA onderzoekt
daarnaast welke financiële instrumenten bestaan of nodig zijn om de landschapsopgaven in de
MRA te bekostigen. De uitkomsten van dat onderzoek helpen gemeenten en deelregio’s hun
opgaven op het gebied van landschap (blauw en groen) te realiseren.
3) Een concept zinsnede om over na te denken voor een programma
We versterken de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap voor onze inwoners en dragen
daarmee ook bij aan de klimaatambities van de gemeente.
4) De meest relevante (digitale) documenten
Kansenkaart ‘Sterke steden hebben sterke landschappen’ (september 2020)
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/07/Kansenkaart-MRAlandschap_-2020.pdf
Manifest voor het Landschap (mei 2021)
Manifest-voor-het-Metropolitaan-Landschap-2021.pdf (metropoolregioamsterdam.nl)
Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam 2030/2050 (versie 2, april 2021)
-> Hoofdstuk 2.6 ‘Waardevol landschap’, pag.34)
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/verstedelijkingsstrategie
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Voor nieuwe gemeenteraden kan ook de documentaire ‘De Regio Amsterdam, veranderende
landschappen door de eeuwen heen’ (oktober 2020) een interessant document zijn:
Documentaire toont veranderend landschap in de MRA door de eeuwen heen metropoolregioamsterdam
5) Kengetallen
Het aantal bezoekers van het landschap, zoals natuur- of recreatiegebieden neemt ieder jaar toe.
In de coronaperiode in veel gebieden zelfs met 30%. Dit is een voorproefje van de druk op het
landschap bij toenemende verstedelijking. Tegelijk zien we de aantallen soorten zoals weidevogels
dalen. De baten van het landschap komen niet op dezelfde plek terecht als de lasten. Ondanks alle
positieve effecten van het landschap voor de mens en zijn omgeving, maakt landschap geen
vanzelfsprekend deel uit van businesscases bij verstedelijking.
Metropolitaan Landschap heeft in 2019 een eerste aanzet gedaan om de groenblauwe opgaven in
de MRA te kwantificeren. Er is nu een vervolgonderzoek gestart over de financiering en
bekostiging van de landschapsopgaven. Dat gaat helpen om de kosten en baten wel bij elkaar te
brengen.
Wat is bereikt in de afgelopen jaren?
 Het agenderen van de grote landschapsopgaven in de MRA en in de Verstedelijkingsstrategie
 Het ‘ontdekken’ en agenderen van de Westeinderscheg, als een nieuwe scheg in de MRA.
Deze scheg verbindt het Amsterdamse Bos met het Groene Hart.
 Opening en evaluatie van de eerste ‘Buitenpoort’ in Santpoort-Noord. ‘Buitenpoorten’ zijn
spoorwegstations op het snijvlak van stad en land, die als startpunt gebruikt kunnen worden
om van het buitenleven te genieten. Op die manier wordt de toegankelijkheid van het
landschap in de MRA op een laagdrempelige en duurzame wijze gestimuleerd. Inmiddels
lopen onderzoeken naar nieuwe Buitenpoorten, zoals Bussum-Zuid, Wormerveer/Zaanse
Schans en Haarlem-Spaarnwoude.
 Gedeelde kennis over de waarden van het landschap (een set kaarten in het document
‘Kansenkaart: Sterke steden hebben sterke landschappen’)
 Een narratief over het landschap in de MRA, zowel als rapport als in de vorm van een film (zie
link onder punt 4)
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