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a. Een concept tekst om over na te denken voor een lokaal coalitie- en raadsakkoord
We bouwen niet alleen woningen, maar steden, samenlevingen. De gemeente kan dit niet alleen,
we hebben de MRA en Rijkspartners nodig om de toekomstige grote ruimtelijke opgaven en
transities op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid, mobiliteit, energie, klimaat, water en
landschap op te pakken.
b. Essentie van de uitvoeringslijn
De metropoolregio kent een enorme woningbouwopgave. De urgente woningbouwopgave kan
niet los worden gezien van andere vraagstukken waar onze bewoners, ondernemers en bezoekers
behoefte aan hebben. We bouwen niet alleen woningen, maar complete en duurzame steden en
samenlevingen. Met de Verstedelijkingsstrategie wordt met de Rijks- en MRA-partners zowel een
integraal antwoord als een strategie geformuleerd op de grote ruimtelijke opgaven.
De Verstedelijkingsstrategie bestaat uit; een Verstedelijkingsconcept, een fasering
(gebiedsgerichte uitwerking) en een investeringsstrategie. Het Verstedelijkingsconcept vormt de
inhoudelijke basis voor wederkerige afspraken rijk-regio waarover in 2022 bestuurlijk overleg zal
plaatsvinden.
Het MRA Verstedelijkingsconcept
Met het Verstedelijkingsconcept zetten we nieuwe accenten: meer dan ooit doet de hele
metropoolregio hieraan mee door te bouwen aan een meerkernige metropool met een
evenwichtige economische groei voor onze steden. We bouwen aan een regio met kansen voor
iedereen en voor elk deel van de regio. Een metropoolregio waar het gezond is om te leven, waar
voldoende woningen, voorzieningen en banen zijn. Waar het makkelijk is om van A naar B te
komen. Waar voldoende ruimte is voor bedrijvigheid. We ontwikkelen een regio die inspeelt op
alle noodzakelijke veranderingen die op ons afkomen, of het nu gaat om veranderingen in het
klimaat, onze inzet op het behoud van het landschap en de biodiversiteit tot de manier waarop en
waar we onze energie winnen. We kijken naar de ontwikkeling in samenhang waarbij we niet
weglopen voor de consequenties van de voorgestelde keuzes.
In het zowel door het Rijk als gemeenteraden en de twee Provinciale Staten onderschreven MRA
Verstedelijkingsconcept staan de volgende ambities:
 De hele metropoolregio laten profiteren van de groei, meerkernige ontwikkeling.
 Voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woon- en werkmilieus
 Diversiteit en verbondenheid in de economie versterken
 Meer balans brengen in wonen en werken
 Zorgen voor een gezonde leefomgeving
 Bereikbaarheid en bereisbaarheid in de MRA bevorderen
 De uitstoot van broeikasgassen terugdringen
 Doorontwikkelen van het metropolitane landschap
 De regio klimaatadaptief inrichten
 De biodiversiteit vergroten
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In het Verstedelijkingsconcept staan niet alleen ambities, maar ook al een paar concrete
maatregelen/afspraken per ambitie en per gebied zoals de bouw van 175.000 woningen, de
gebiedsaanpak van Noorzeekanaalgebied en omgeving Schiphol, verbeteren leefkwaliteit IJmond,
een kwaliteitsimpuls in het landschap, zoekgebieden voor tijdelijke piekwaterbuffering, de
realisatie van een OV schaalsprong, uitbreiding van het fietsnetwerk en no regret maatregelen op
de energie infrastructuur.
c. Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar
Het Verstedelijkingsconcept is nog geen Verstedelijkingsstrategie. De ambities zijn hoog,
vergeleken met de beschikbare capaciteit en middelen. Dit geldt zowel op Rijks- als regionaal
niveau.
De komende jaren wordt gewerkt aan de uitwerking van Verstedelijkingsconcept tot een strategie,
zodat er daadwerkelijk begonnen kan worden met de uitvoering.
1. Een aan het Verstedelijkingsconcept gekoppelde fasering (gebiedsgerichte uitvoering) en
investeringsstrategie (in relatie met het “ontwikkelpad” van het programma Samen
Bouwen aan Bereikbaarheid, Bereikbare Steden). (zie ook de factsheets van Wonen en
Mobiliteit, OV-schaalsprong): Wat kunnen we wanneer doen aan ruimtelijke opgaven en
wat is hiervoor nodig aan maatregelen, inzet en investeringen?
2. Een Rijk-regioprogramma op lange termijn, met jaarlijks afspraken tussen Rijk en regio
over de inzet en investeringen op de grote ruimtelijke opgaven: Wat kan wel of niet
opgepakt worden gezien de beschikbare capaciteit en middelen?
3. In het BO Leefomgeving van 2022: afspraken over de 1e tranche woningbouwopgaven tot
2030 met hieraan gekoppeld investeringen voor infrastructuur (1e woningbouwtranche,
nieuw kabinet).
d. Noteer hier de digitale belangrijke documenten uit deze uitvoeringslijn.
Het MRA Verstedelijkingsconcept.
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/verstedelijkingsopgaven/
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