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1. Opening en mededelingen
Het Platform Ruimte heeft een nieuwe ondersteuner voor secretaris Riekje Wiersma,
Krista Bosman.
3. Verslag BO Ruimte 12 februari 2021.
Het verslag zal op twee punten worden aangepast. De bevoegdheid omtrent
afwegingskeuzes voor de agenda van de Verstedelijkingstrategieligt bij de raden en
Staten en niet, zoals in het verslag is beaamd, de stuurgroep. De naam Adam Elzakalai is
verkeerd gespeld. Na het verwerken van deze opmerkingen over het verslag, is het
verslag vastgelegd.
4. Terugkoppeling voortgang uitvoeringslijnen
Er is door bestuurlijke trekkers teruggekoppeld op highlights, successen en dilemma’s
van de programmalijnen: Wonen (wethouder Scholten), Landschap (gedeputeerde
Rommel), Energietransitie (gedeputeerde Smelik), Klimaatadaptie (Hoogheemraad
Smit) en Verstedelijkingstrategie (Wethouder Van Doorninck).
Wonen: De Woondeal met het Rijk en hoe de samenwerking daarbij wordt ingevuld is
belangrijk. Er zijn een aantal punten die al goed lopen, zoals flexwonen, de inzet op
corporaties, het versnellen van woningbouwopgaven en de flexibele schil. Een derde
tranche voor de flexibele schil volgt in dit najaar. Er zijn analyses en scenario’s
ontwikkeld, het WIRMA wordt weer opnieuw opgestart en met corporaties is een
regionale agenda gemaakt. Een dilemma is de doelstelling een Regio voor iedereen.
Bouwen en wonen is een bevoegdheid van de gemeenten. Tegelijkertijd willen we hier
als regio op sturen. De vraag is hoe we wonen voor iedereen kunnen monitoren en
bespreekbaar kunnen maken.
Landschap: Landschap is stevig verankerd in het verstedelijkingsconcept. Er wordt
gewerkt aan ontwikkelkaarten voor de grote landschappen. Ook is een documentaire
gemaakt van landschap door de eeuwen heen. Er is uitbreiding van het team. Gooi en
Vechtstreek wordt mede-trekker voor Landschap en het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier is betrokken namens de 4 waterschappen. Een dilemma zijn de
ruimtelijke ontwikkelingen die impact hebben op het landschap. Vanuit een integrale

aanpak kan hierop worden ingespeeld, maar een echt integrale aanpak blijft
ingewikkeld.
Energietransitie: Het is belangrijk te focussen op hoe de verschillende onderwerpen
binnen het programma zich tot elkaar verhouden en waar ze elkaar kunnen versterken.
Het is een druk speelveld en er gebeurt veel. Dat vraagt aandacht en goede onderlinge
informatievoorziening.
Klimaatadaptatie: De doelstelling is om voor eind dit jaar stukken te leveren over
klimaatbestendige nieuwbouw en gebiedsontwikkeling. In de tussentijd heeft Resiliance
by Design geleid tot 9 voorbeeldprojecten. Hierover is een rapport opgesteld. Het
principe komt neer op het creëren van een leeromgeving. Voorbeelden zijn NoordHollandse waterparken. Verder wordt gewerkt aan vitale en kwetsbare infrastructuur en
de verbinding met alle MRA-programma’s. Het principe is goed terecht gekomen in de
Verstedelijkingsstrategie. Tijdens de verkiezingsperiode is weinig aandacht uitgegaan
naar klimaatbestendig bouwen. De boodschap is dat dit niet uit het oog mag worden
verloren. Daarnaast is het ook belangrijk om te blijven focussen op de betaalbaarheid,
versnelling en integraliteit van woningbouw. Dit leidt tot een stapeling van eisen.
Gezocht moet daarbij worden op de integraliteit hiervan. Wij zoeken hierbij naar hulp.
Tot slot volgt op een later moment in dit jaar een intentieverklaring voor
klimaatbestendige nieuwbouw. De winst is te halen uit het visualiseren van de impact en
inpassing van resiliance bouwen.
Verstedelijkingsstrategie: De opgave van de Verstedelijkingsstrategie is nog een kluwen. Er
wordt daarom gepleit overzicht te geven in de knelpunten, en hoe daarop in te spelen en
welke keuzes er nog gemaakt moeten worden, zowel binnen de MRA als met het rijk. In
aanloop naar het BO MIRT moet ook de fasering concreet worden. Belangrijk is dat de
verschillende deelregio’s zich in het verhaal herkennen. Er moet worden gekeken hoe
randvoorden en de woningbouwopgave op elkaar aan sluiten. In de maand april volgen
presentaties in de raden en Staten.
5. Terugkoppeling strategisch overleg BO MIRT en doorkijk naar BO Leefomgeving
op 21 april
Gedeputeerde De Reus gaf een terugkoppeling op het strategisch BO MIRT er is alvast
een vooruitblik gegeven naar het BO Leefomgeving. In de bijlage is een toelichting
hierop meegenomen. Voor wat betreft de bemensing van de delegatie aan het BOL
heeft gedeputeerde Loggen een oproep gedaan aan degenen die mee willen om zich te
melden, zodat hij op basis daarvan een voorstel kan doen. De definitieve agenda moet
nog komen, maar duidelijk is al wel dat de Verstedelijkingsstrategie en de
woningbouwopgave op de agenda staan.

6. Position paper Klimaatbestendige vitale en kwetsbare functies MRA
Voor wat betreft het position paper Klimaatbestendige vitale en kwetsbare functies
Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het BO akkoord gegaan met de voorliggende
besluitpunten. Wel is aan de bestuurlijk trekkers gevraagd om de position paper
redactioneel aan te passen op het punt van de nationale visie, waarbij meer wordt
gekeken naar een gezamenlijk gesprek. Ook zal worden toegevoegd dat bij simpele
ingrepen buiten de natuurlijke momenten aanpassingen opgepakt kunnen worden.
7. Governance MRA
Complimenten voor de governance strategie. Er is al over veel goede punten nagedacht.
Voor wat betreft de governance is er ingestemd met de voorliggende afspraken. Er gaat
als platform gewerkt worden aan een voorstel voor een inhoudelijke agenda. Er zijn nog
een paar opmerkingen meegegven over het advies van de transitiecommissie. Deze
hebben betrekking op de krappe planning, de positionering van de MRA directie ten
opzichte van de eigen organisaties, de herkenbaarheid van de doelen en de breedte van
de doelstellingen, de provincies als voorzitters van de platforms, het niet leveren van
medewerkers, en de rol van verduurzaming bij alle platforms. Net als bij het punt over
het BOL kunnen eventuele bestuurlijke trekkers zich aanmelden bij gedeputeerde
Loggen.
Specifiek voor de discussie binnen de platforms werd nog wel gevraagd hoe de discussie
over een eventueel vierde platform zal plaatsvinden. Hierop gaf wethouder Kroese aan
dat dit waarschijnlijk in overleg zal zijn tussen de voorzitters van de platforms en het
nieuw te vormen bestuur, qua inhoud gevoed door de platforms. En heeft gedeputeerde
Rommel aangegeven dat voor de discussie er wel voldoende tijd genomen dient te
worden.
8. Stand van zaken voorbereiding datacenterstrategie
Akkoord met het inplannen van regionale overleggen om (half)jaarlijks de
ontwikkelingen rond datacenters te volgen op tactisch en operationeel niveau. Hierbij
het verzoek van gedeputeerde De Reus of de locatie Oosterwold eruit kan worden
gehaald. Verder werd meegeven dat de planning waarschijnlijk nogal krap is. Er werd
ook ingegaan op de relatie met problematiek energie, water en ruimte. Dit zijn
onderwerpen die een belangrijk plek toegediend dienen te krijgen in de
datacenterstrategie.
9. Rondvraag en sluiting
Geen punten voor de rondvraag.
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Bijlage
1. Terugkoppeling op het strategisch BO MIRT
Er is inhoudelijk een overeenstemming bereikt over de urgentie en noodzaak voor een
gezamenlijke boodschap voor structureel meer middelen voor de algemene
infrastructurele fondsen. De volgende aanpassingen moeten nog aangebracht worden:


Het fact based aanscherpen van de centrale boodschap op de volgende
inhoudelijke punten: Tekorten bij zowel Rijk als decentrale overheden op zowel
beheer en onderhoud, waardoor er geen ruimte is voor nieuwe investeringen ten
behoeve van de woningbouwopgave en de transitie met betrekking tot
mobiliteit, klimaat en energie. Ook speelt mobiliteit een belangrijke rol van
innovatie en dit ook meer een plek geven voor het Nationaal Groeifonds.
Centrale boodschap verbinden aan nationale doelen, inclusief wonen en
klimaat. Mobiliteit is een oplossing en een randvoorwaarde voor deze opgaven.
Het betreft alle modaliteiten (dus ook fiets en lopen), personen- en
goederenvervoer in alle overheidslagen. Er is geen tegenstelling tussen randstad
en de rest van Nederland. Overal zijn stedelijke netwerken met complexe
mobiliteitsopgaven.



Het aanscherpen van de boodschap dat het benodigde bedrag zo groot is dat
behalve inzet op algemene middelen, er nagedacht moet worden over:
- MIRT-spelregels, want de opgave blijft om scherpe keuzes te maken en
om een allocatiemechanisme te hanteren
- Efficiënter inzetten van bestaande middelen
- Ontschotten van budgetten tussen departementen
- Inzet op verdienmogelijkheden / alternatieve bekostiging (belasten,
beprijzen, spreiden, mijden), scherpe keuzes, fasering.



Het creëren van een positieve oplossingsgerichte boodschap die beklijft en door
anderen opgepikt en uitgedragen gaat worden. Suggestie om te verwijzen naar
een rapport van IBO Ruimte. De conclusie van dit rapport is dat de governance
om de opgaven aan te pakken goed is, maar bekostiging ontbreekt en hoe
hechten we dit als Rijk-regio gezamenlijk af. Hiervoor is een ambtelijke opdracht
geformuleerd die onder regie van IenW komt, waarvan het voorstel is om dit op
te pakken in drie stappen:
- Het formuleren van een gedragen boodschap. Waak er voor dat het een
boodschap blijft waar iedereen het grondig mee eens, desnoods minder
breed.
- Smeden van een coalitie. Daarvoor in kaart brengen welke partners
moeten worden betrokken. Genoemd zijn mobiliteitsalliantie, Aedes,

-

kennis en onderwijsinstellingen etc. IenW zorgt tevens voor borging
richting BZK, EZK en AZ.
Daadwerkelijke inzet op boegbeelden in de media, Kamerleden.

