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Betrekken gemeenteraden en Staten bij de MRA Verstedelijkingsstrategie.

onderwerp
onderwerpoonderwerp
Aan

MRA Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam

Aan de leden van de MRA Raadtafel,
Wij verzoeken u advies uit te brengen ten behoeve van de processen, die de
raden en Staten aangaan, van het onderwerp:
Onderwerp
MRA Verstedelijkingsstrategie
De vraag van het MRA Bestuur aan uw MRA Raadtafel is:
- Op welke wijze kunnen we de nieuwe raden goed meenemen in het
MRA Rijk-regio traject de Verstedelijkingsstrategie?
- Kennis te nemen van het voorstel om deze als volgt te betrekken:
sept-nov 2022 betrekken raden en Staten bij de MRA
Verstedelijkingsstrategie d.m.v. fysieke deelregiosessies.
14 oktober 2022 MRA symposium, waar de verstedelijking van
de MRA een belangrijk thema is.
Het MRA Bestuur wenst een gevraagd advies van de MRA Raadtafel over
O de procedure
O de planning
X anders, te weten: hoe nieuwe raadsleden het beste betrokken kunnen
worden bij de MRA Verstedelijkingsstrategie
Het gevraagd advies van de MRA Raadtafel is ten behoeve van
Het MRA Bestuur ziet het gevraagd advies van de MRA Raadtafel graag
tegemoet voor de vergadering van:
O de MRA Algemene Vergadering van
X het MRA Bestuur van 22 april 2022
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Aanleiding voor het gevraagde advies aan de MRA Raadtafel
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen willen we de nieuwe
bestuurders en raadsleden goed meenemen in de uitvoeringslijn en het Rijkregiotraject de Verstedelijkingsstrategie.
Terugblik / vooruitblik in het proces
Verstedelijkingsstrategie: Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de
leefkwaliteit van het geheel versterken
De metropoolregio kent een enorme woningbouwopgave en grote ruimtelijk
vraagstukken zoals o.a. de transitie op het gebied van mobiliteit, klimaat,
water en energie. De urgente woningbouwopgave kan niet los worden gezien
deze ruimtelijke vraagstukken. We bouwen niet alleen woningen, maar
complete en duurzame steden en samenlevingen. Er wordt daarom al sinds
2019 gezamenlijk met het Rijk gewerkt aan een Verstedelijkingsstrategie.
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
In december 2021-januari/februari 2022 is het MRA Verstedelijkingsconcept
onderschreven door zowel het Rijk als alle gemeenteraden en de twee
Provinciale Staten van de MRA.
In het 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
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•
•

De regio klimaatadaptief inrichten
De biodiversiteit vergroten

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.
Het Verstedelijkingsconcept is nog geen Verstedelijkingsstrategie. 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 SBaB, Bereikbare Steden). Wat kunnen we wanneer
doen aan ruimtelijke opgaven en wat is hiervoor nodig aan
maatregelen, inzet en investeringen? De inzet is om deze te bespreken
in het BO Leefomgeving van juli en deze vast te stellen met het Rijk in
het BO-mirt najaar 2022.
2. In het BO-leefomgeving zullen in de lijn van het
Verstedelijkingsconcept eveneens afspraken gemaakt worden over
een versnelling van de woningbouwopgave en de hiervoor benodigde
investeringen in de infrastructuur.
3. 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?
Omdat de MRA een samenwerkingsverband is, is het Verstedelijkingsconcept
en de Verstedelijkingsstrategie geen dwingend ruimtelijk kader, zoals in de
Wet Ruimtelijke Ordening. Wel hebben de betrokken MRA-raden en Staten en
het Rijk aangegeven dat ze het Verstedelijkingsconcept gezamenlijk gaan
uitwerken met in achtneming van de eigen bevoegdheden en
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verantwoordelijkheden. Deze gezamenlijk inzet heeft ertoe geleid dat de MRA
op de ruimtelijke vraagstukken een sterke agenda heeft richting het Rijk.
Commitment voor de Verstedelijkingsstrategie is belangrijk, maar uiteraard
nooit vanzelfsprekend. Gezien bovenstaande is het belangrijk dat raden en
Staten regelmatig betrokken worden bij de stappen die er worden gezet door
de Verstedelijkingsstrategie.
Op dit moment stellen we een communicatieplan voor de
Verstedelijkingsstrategie op, ook speciaal gericht op de nieuwe bestuurders
en raadsleden. Uiteraard zult u via de reguliere MRA-communicatie, raden- en
Statenbrieven regelmatig op de hoogte worden gehouden.
T.a.v. dit jaar stellen wij het volgende voor:
- sept-nov 2022 betrekken raden en Staten bij de
Verstedelijkingsstrategie d.m.v. fysieke deelregiosessies.
- 14 oktober 2022 MRA-symposion, waar de Verstedelijking een
belangrijk thema is.
Graag willen wij van MRA-raadtafel een advies hoe wij de raden en Staten nog
beter kunnen betrekken bij de Verstedelijkingsstrategie.
Voor meer informatie over de Verstedelijkingsstrategie:
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/verstedelijkingsstrategie/

Bij het onderwerp mee te sturen stukken
n.v.t.
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