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a. Concept teksten om over na te denken voor een lokaal coalitieakkoord of raadsakkoord
We versterken de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap voor onze inwoners en
dragen daarmee ook bij aan de ambities voor klimaat, gezondheid en biodiversiteit van de
gemeenten.
Een aantrekkelijk en vitaal landschap in de regio is waardevol voor de economie en de
leefomgeving van de bewoners. Opgaven op het gebied van duurzame energie, woningbouw
en klimaatbestendigheid stellen het landschap voor complexe uitdagingen en bieden ook
kansen. Door samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners in de
Metropoolregio Amsterdam kan het landschap beter worden ontwikkeld, beheerd en
onderhouden.
b. 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, waaronder
gemeenten, opereren erin met verschillende doelen, middelen en verantwoordelijkheden.
Regionale samenwerking leidt tot versterking van landschappelijke kwaliteiten i.p.v.
aantasting. Bijvoorbeeld door het verankeren van de groenblauwe opgave in de
Verstedelijkingsstrategie van Rijk en MRA. Landschap kan ook oplossingen bieden voor
diverse uitdagingen, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, etc.
c. Ambitie/toegevoegde waarde van de uitvoeringslijn voor de komende vier jaar
Door als gemeenten en provincies samen te werken op het gebied van het landschap, als
onderdeel van het groenblauwe netwerk van de MRA, versterken we het landschap.
Bijvoorbeeld door het opstellen van de ‘Kansenkaart: Sterke steden hebben sterke
landschappen’ (2020), waarin alle landschapsopgaven van regionaal belang zijn opgenomen
en een onderzoek naar kansrijke financieringsmogelijkheden voor de MRA
landschapsopgaven (2021). Op dit moment loopt een onderzoek naar wat de ruimtelijke
impact van de energietransitie is op het landschap en hoe de energie-elementen ruimtelijk
zorgvuldig kunnen worden ingepast.
Deze producten vormen bouwstenen in gebieds- en beleidsprocessen, zoals de
Verstedelijkings-strategie MRA en de uitvoering ervan.
d. De meest relevante (digitale) documenten
 Eindrapport-Financieringsmogelijkheden-MRA-Landschap.pdf
 Kansenkaart ‘Sterke steden hebben sterke landschappen’ (september 2020)
Kansenkaart-MRA-landschap_-2020.pdf (metropoolregioamsterdam.nl)
 Manifest voor het Landschap (mei 2021)
Manifest-voor-het-Metropolitaan-Landschap-2021.pdf (metropoolregioamsterdam.nl)
 Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam 2030/2050 (eindversie, november
2021)
(Hoofdstuk 3.2 ‘Waardevol landschap’, pag.49 van Verstedelijkingsstrategie metropoolregioamsterdam (onder het kopje ‘documenten’))
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Kansrijke financieringsinstrumenten voor het MRA Landschap (november 2021)
Eindrapport-Financieringsmogelijkheden-MRA-Landschap.pdf
(metropoolregioamsterdam.nl)
Documentaire ‘De Regio Amsterdam, veranderende landschappen door de eeuwen heen’
(oktober 2020): Documentaire toont veranderend landschap in de MRA door de eeuwen
heen - metropoolregioamsterdam

e. Kengetallen
Het aantal bezoeken van het landschap, zoals in natuur- of recreatiegebieden neemt de laatste
jaren toe. In de coronaperiode is in veel gebieden sprake geweest van een gemiddelde toename
van bezoeken met circa 30%, zoals in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland1 en in de
recreatiegebieden van Recreatie Noord-Holland2. Dit is een voorproefje van de druk op het
landschap bij toenemende verstedelijking en meer inwoners. Prognoses uit de Verstedelijkingsstrategie MRA laten voor 2030 een forse groei zien in inwoners (+11%) en toeristen (+25%-60%)3.
De drukte op het landschap zal dus blijven toenemen.
Het hoge aantal bezoeken zorgt ervoor dat de natuur verder onder druk komt te staan en dat
bijvoorbeeld het aantal soorten afneemt zoals weidevogels, maar ook andere natuurwaarden in de
knel komen.
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Presentatie, gesprek projectplan NPZK en relatie met provinciale doelen & opgaven in dit gebied, 19 jan 2021
Rapportage recreatiemonitor 2020 per recreatieschap
Ontwikkelperspectief recreatie en toerisme MRA, op basis van onderzoek naar omvang en draagkracht
(Conceptrapportage 25 februari 2022)
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