Platform
Overleg
Datum
Locatie
Tijd

Ruimte
Bestuurlijk overleg
11 juni 2021
Digitaal via MS Teams
14.00 – 16.00 uur

1. Opening en mededelingen
Er is een afmelding van wethouder Smelik (Flevoland) en wethouder Kroese
(Purmerend). Er zijn verder geen mededelingen.
2. Verslag Extra BO Ruimte van 29 maart en 10 mei 2021
Er zijn geen opmerkingen bij de verslagen, waarmee deze zijn vastgesteld.
3. Intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw
Het BO Ruimte heeft op 5 maart 2020 opdracht gegeven om een intentieovereenkomst
voor Klimaatbestendige nieuwbouw te maken met alle partners (overheden,
ontwikkelaars, woningcorporaties en koepelorganisaties). Er is aan de partners gevraagd
hoe zij omgaan met klimaatadaptatie, met het aanpassen aan extreme hitte, regen,
droogte, en overstromingsrisico, bij nieuwbouwprojecten. Komende tijd zal de inhoud
van deze intentieovereenkomst worden bepaald. Het voorstel is om de ondertekening
van deze intentieovereenkomst via de afzonderlijke partners te laten lopen. Vandaag
wordt gevraagd om kennis te nemen van de stand van zaken van het proces om te
komen tot een intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw. Ook wordt
gevraagd akkoord te gaan dat het besluitvormingsproces om te komen tot een
intentieovereenkomst Klimaatbestendige nieuwbouw per individuele overheid wordt
doorlopen.
Mevr. Lochner gaf een inleiding op de stand van zaken. Zij benadrukt nogmaals dat de
urgentie tot de intentieoverkomst duidelijk is. Er is sprake van alsmaar extremere
weersomstandigheden die overlast en schade geven aan inwoners. Als er gewacht wordt
op het klimaatbestendig maken van nieuwbouw, volgt uiteindelijk een rekening voor
herinvesteringskosten. Projectleider Dhr. Van der Wal was aanwezig om een korte
presentatie over het project te geven om de stand van zaken toe te lichten. Het is
duidelijk geworden dat de verschillende partners geïnteresseerd zijn om samen tot één
lijn te komen. De planning is om te werken aan conceptafspraken en deze in de zomer af
te ronden. Uiteindelijk is het streven om verschillende punten in de overeenkomst mee
te nemen.

Op de toelichting volgende een aantal opmerkingen en vragen. Vanuit Zaanstad wordt
ook gekeken naar de dreiging die klimaatadaptief bouwen brengt voor de
woningbouwproductie. De stapeling van eisen kan vergroten net zoals de bouwkosten.
Dit zal meegenomen moeten worden. in de lobby richting het Rijk, dat er over deze
punten wordt nagedacht. Daarnaast wordt vanuit Zaanstad gewezen op goede
voorbeelden uit Utrecht. En wordt er opgewezen hier eventueel lering uit te trekken.
Vanuit IJmond worden de zorgen over de stapeling van bouwkosten en –eisen
benadrukt. Voorzitter van het Directeuren overleg Dhr. Schartman stelt dat de
benoemde stapeling ook in het DO is besproken. Er is gepraat over het maken van een
onderscheid tussen wat noodzakelijk is en wat niet. Door te kijken wat er gestimuleerd
moet worden en wat niet. Vanuit Noord-Holland volgt de opmerking dat er geen
vrijblijvendheid bestaat bij klimaatadaptie.
Er wordt door projectleider Dhr. van der Wal benadrukt dat het belangrijk is dit samen
op te pakken met de ketenpartners. Om ook te kijken of het allemaal realiseerbaar en
haalbaar is. Dit blijkt ook in Utrecht te zijn toegepast. Level playing field is belangrijk.
Ook het Randstedelijk en breder oppakken dan de MRA. Dus in lijn met de andere regios
hieraan werken. Tot slot zullen er afspraken gemaakt moeten worden over
basisveiligheidsniveaus.
De bestuurders gaan akkoord.
4. Verstedelijkingsstrategie
Op dit moment ligt versie 2 van het verstedelijkingsconcept bij colleges, raden en Staten
om hun wensen en opvattingen te geven op dit concept voor 12 juli. In september is een
extra BO van het platform Ruimte ingepland om versie 3, met de verwerkte wensen en
opvattingen, te bespreken en de daarbij behorende inzet op afspraken met het Rijk. In
dit BO Ruimte (van 11 juni), zonder stukken en harde deadlines, wordt gesproken over
schuurpunten die worden verwacht op basis van de besprekingen in de regio, college en
met de raden en Staten die tot nu toe zijn gevoerd. Ook wordt gekeken op welke wijze
er gehandeld moet worden vanuit de MRA met het Rijk in aanloop naar het BO MIRT in
november.
Dhr. Menting, projectleider Verstedelijkingsstrategie, houdt een inleiding over het
proces van versie 2 naar 3 en een suggestie voor een verstedelijkingsakkoord aan het
einde van het jaar.
In Amstelland-Meerlanden moet het concept nog besproken worden. Er is spanning
merkbaar om een balans te vinden tussen wonen, werken en economie. Ook gaat er
aandacht uit naar de leefkwaliteit rondom de omgeving van Schiphol.

Haarlemmermeer heeft afpraken omtrent dit onderwerp ter discussie gesteld, waardoor
dit nu onderwerp is van bestuurlijk overleg. Daarnaast blijft de Houtrakpolder een
schuurpunt. De raad is tegen een uitbreiding van de haven. De polder moet openblijven.
Ook is er een dreigende afwaardering van de A10, waarbij A9 en A5 verstopt
raken.Vanuit Gooi en Vecht zijn er zorgen over de mobiliteit van de oostkant van
Amsterdam. De Gooicorridor, de spoorlijn naar het Oosten, staat op de agenda voor
afwaardering. Dit samen met het knelpunt rondom de A1 krijgt onvolodende aandacht
in het Verstedelijkingsconcept. Belangrijkste zorgpunt is dus mobiliteit. Daarnaast wil de
regio meer inzet richting het Rijk op de recreatiegebieden voor onderhoud, om de
gebieden leefbaar te houden. Ook graag meer aandacht voor de “vervoersarmoede” van
de kleinere kernen. Tot slot is er onvoldoende afstemming van de MRA
Verstedelijkingsstrategie met de omliggende regio’s zoals Utrecht. Oproep om deze
afstemming in een vroeg stadium te doen.
Vanuit de IJmond zijn ruimte, leefbaarheid en mobiliteit belangrijke punten.Blijf ook
aandacht houden voor de impact van de energietransitie voor IJmond. Tot slot is de
verduurzaming van Tata Steel een belangrijk punt.
Vanuit Amsterdam gaat aandacht uit naar knelpunten van binnenstedelijk bouwen en
wat dat betekent voor de bestaande stad. Er moet omgekeken blijven worden naar de
leefbaarheid van wijken. Dat betekent meer aandacht naar de sociale component in de
Verstedelijkingsstrategie. In hoeverre worden de voorwaarden die we hebben bij de
woningbouwopgave overeind gehouden? Er kunnen geen woningen worden gebouwd
als je die voorwaarden loslaat. De vraag in hoeverre de scherpte opgezocht moet
worden, ook richting het Rijk? En of er al een gezamenlijk idee is over de polycentrische
ontwikkeling. Sommige deelregio’s, zoals de IJmond, krijgen veel voor hun kiezen. Het
gaat niet alleen om gebiedsgerichte prioritering, maar ook om het uitwerken van
thema’s. Vanuit het waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt aangegeven dat de
potentie van aquatomie onderbelicht is in het verstedelijkingsconcept. Dit moet meer
aandacht hebben.
Vanuit Zaanstad wordt de puzzel in het NZKG als een belangrijk schuurpunt gezien. De
ontwikkeling van de Achtersluispolder en de Hembrug zijn belangrijk. Daarnaast is de
HOV Zaan IJ belangrijk. De vraag is hoe de Verstedelijkingstrategie zich verhoudt met de
eigen Omgevingsvisie.
Vanuit Flevoland volgt een gezamenlijke reactie met Almere en Lelystad. De
schuurpunten met besluitvorming 380 KV worden spannend gevonden. Ook voor de
woningbouwopgave. Over de besluitvorming rond Datacentra moet nog het gesprek
worden gevoerd. Er is behoefte aan een Datacentrastrategie. Lokale overheden willen
hier zelf een besluit over nemen. Een ander punt waarover wordt gesproken is een
samenhangend energiesysteem, deze staat nu onvoldoende in het concept verwerkt.
Verder is voor de provincie en de gemeenten van belang het overleg Oostelijk
Handelingsperspectief en Lelystad Next Level. Deze worden als leidend gezien voor
gesprekken met het Rijk. Tot slot de opmerking over het BO Ruimte van september, hoe
er om moet worden gegaan met vraagstukken waar nog geen helderheid over is. Vanuit

Almere gelden dezelfde aandachtspunten als vanuit Flevoland. Lelystad sluit aan bij de
punten van Almere en Flevoland. De economische component blijft achter in de
Verstedelijkingsstrategie. De Verstedelijkingsstrategie moet programma’s als Sbab en
Lelystad Next level wel versterken.
In de regio Zuid-Kennemerland is nog niks besproken. Wel wordt de Houtrakpolder
belangrijk gevonden evenals Spaarnwoude. Ook moet er aandacht uit naar
werkgelegenheid en de groei ervan, de woon-werkbalans is verslechterd. Vanuit
Zandvoort moet meer aandacht uit naar automobiliteit.
Vanuit Noord-Holland is het concept in de commissie van de Staten besproken. Over de
Wijkermeerpolder zal een negatief advies komen. Een ander punt is de Houtrakpolder,
hier moet zuinig mee worden omgegaan. Belangrijk is dat er ruimte blijft voor bedrijven.
Belangrijk om te kijken hoe daar in de toekomst mee om te gaan.
De schuurpunten komen voor per gebied als per thema. Het blijkt belangrijk te kijken
wat precies waarin neerslaat. Het is ook belangrijk om te kijken wat regionale afspraken
verreisen en wat afspraken met het Rijk. De status van de Verstedelijkingsstrategie komt
nu neer op een strategisch afspraken kader tot 2050. Daarbinnen heeft iedereen te
maken met zijn eigen Omgevingsvisie en Omgevingsagenda met de eigen
bevoegdheden. Het wordt belangrijk te beseffen bij welke keuzes gesprekken met het
Rijk nodig zijn. Bij grote keuzes is verbinding met elkaar en het Rijk nodig. Het is
belangrijk hierin onderscheid te maken, waar welk gesprek wordt gevoerd. Wat betreft
het proces van de Verstedelijkingsstrategie na november zijn Rijk/regio procesafspraken
nodig. Er wordt voorgesteld een pakket op te stellen aan zaken waar ook nog in 2022 op
ingespeeld kan worden. Heldere procesafspraken zijn nodig om rekening te houden met
open eindjes. Die lossen zich namelijk niet zelf inhoudelijk op.
5. Inhoudelijke agenda / werkplannen 2022
In maart heeft het BO Ruimte opdracht gegeven tot het opstellen van een concept
inhoudelijke agenda voor het platform Ruimte en hierbij de
portefeuillehouderoverleggen Duurzaamheid, Landschap en Bouwen en Wonen bij te
betrekken. De discussies over deze inhoudelijke agenda lopen nog. Wel zijn al de
concept werkplannen opgesteld van vier van de vijf uitvoeringslijnen met een voorstel
voor het benodigde budget. Vooruitlopend op de volledige inhoudelijke agenda worden
deze al ter kennisname aan de bestuurders voorgelegd. Voor de
Verstedelijkingsstrategie geldt dat nog wordt nagedacht in welke vorm het vervolg
hiervan zal worden gegoten en daarmee samenhangend, het budget dat daarvoor nodig
is. De werkplannen zijn nog onder voorbehoud, vanwege de nog lopende
governancediscussie en de verder uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie. De
inhoudelijke agenda met de definitieve werkplannen zullen terugkomen in het BO
Ruimte in oktober dit jaar.

Het valt op dat de beschrijving van doelen en een strategie van voornamelijk de
uitvoeringslijnen Bouwen & Wonen en Landschap, niet overeenkomen met de
beschrijvingen van de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda. Ook is opgevallen dat de
opgaven klimaatadaptatie, blauw en groen sterk samenhangen binnen de
Verstdelijkingsstrategie, maar in de jaarplannen dit minder naar voren komt. Wat betreft
Landschap, valt op dat er veel onderzoek wordt gedaan, maar er weinig aandacht
uitgaat naar concrete uitvoeringen. Dit mag meer praktisch gericht zijn.
6. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen opmerkingen.
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