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Aan het einde van de avond…

+ … bent u bent geïnformeerd over de context van de Verstedelijkingsstrategie;

+ … hebben wij geluisterd naar wat de strategie betekent in uw regio zodat we deze 
informatie kunnen benutten voor het vervolg van de Verstedelijkingsstrategie;

+ … weet u meer over de afspraken tussen Rijk en regio van 25 november en welke
vervolgstappen daarna komen.
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Agenda van vandaag

+ Verstedelijkingsstrategie

+ Inhoud van de Verstedelijkingsstrategie

+ In gesprek over de onderwerpen en vraagstukken die spelen

+ Samenvatting van uw inbreng
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Verstedelijking, dagelijkse praktijk

3



Wat is de Verstedelijkingsstrategie

+ Gezamenlijke strategie MRA en Rijk 

+ Middellange (tot 2030) en lange termijn (2030 – 2050)

+ Drie onderdelen:

• Verstedelijkingsconcept

• Fasering

• Investeringsstrategie

+ Zes thema’s
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Integrale scope en aanpak

Verstedelijkingsstrategie

Duurzaamheid 
(energietransitie, 
klimaatadaptatie, 

circulaire economie)

Inclusiviteit, 
leefbaarheid

WonenWerken BereikbaarheidLandschap
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Planning Rijk-regio

apr mei jun jul
aug sep

okt
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feb mrt apr
mei

jun jul
aug

sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Opdrachtverlening 
MRA

20
19

20
20

SBO MIRT
Opdracht/afspraken

rijk-regio

Bestuurlijk overleg 
(BO) MIRT
Vaststellen 
bestuurlijke 

uitgangspunten

BO MIRT
Verstedelijkingsconcept

BO Leefomgeving
Vaststellen verstedelijkingsprincipes, polycentrische

ontwikkeling woningbouw en werkgelegenheid en 
energietransitie i.r.t. verstedelijking

20
21

BO MIRT
Vaststellen Fasering integraal 

te ontwikkelen gebieden en 
investeringsstrategie

Vaststellen
Omgevingsagenda Noordwest

BO Leefomgeving
Fasering integraal te ontwikkelen 
gebieden en investeringsstrategie
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Bestaande MRA- en Rijkstrajecten

 GOVI 
 Autoluw
 Omgevingsvisies en –

agenda’s
 Maak Zaanstad
 Purmerend 2040
 …

 Ontwikkelingsbeeld 
Noordvleugel 2040

 Regionale woningbouw 
programmering 

 PlabeKa
 RES’en (Noord-Holland 

Zuid en Flevoland) 
 MRA-Agenda 2.0
 Samenwerkingsagenda

Zaanstreek-Waterland
 Narratief Metropolitaan

Landschap
 Amsterdam Wetlands
 Purmer
 Voedsel Verbind
 …

 Omgevingsvisie NH
2050

 Omgevingsverordening 
 Mobiliteitsagenda 

Noord-Holland 
 Programma Mobiliteit 

en Ruimte Flevoland 
 …
 …

 NOVI
 Luchtvaartnota
 Klimaatakkoord
 Ons landschap
 Havennota 
 Kringlooplandbouw 
 Implementatietraject 

klimaatakkoord 
 Circulaire economie
 …

Visie NZKG
Mobiliteitssysteem 

Amsterdam-Schiphol 
Woondeal
Toekomstbeeld OV
Oostflank MRA/ RRAAM 

2013 
REOS
G4 alternatieve 

bekostiging
Woondeal (stedelijke 

vernieuwing 3.0)
Lelystad next level
Versnellingslocaties 

woningbouw
SBAB
OV toekomstbeeld
Corridor Amsterdam/ 

Hoorn
Regiodeal Zaan IJ
Stedelijke bereikbaarheid 

Almere
…

Gemeente Regio Provincie Rijk Rijk - Regio
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Rijk MRA

Verstedelijkingsstrategie

BO MIRT 2021

Gebiedsgesprekken

Deelregiosessies Raden en Staten

NOVI

Luchtvaartnota

Klimaatakkoord MRA Agenda 2.0

SBAB

Woondeal

BO MIRT 2020

Verder werken aan concrete besluiten
met deelregio’s en MRA

| 9

Presentaties aan colleges

BOL 2020

BOL 2021
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Gemeente Regio Provincie Rijk Rijk – Regio

INPUT VOOR DE VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE

Verstedelijkingsstrategie

UITGANGSPUNTEN

*Vastgesteld BO MIRT 2019

THEMA’S

landschap – werken – wonen – sociaal
maatschappelijk,  leefbaarheid – bereikbaarheid – duurzaamheid

(energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie)

| 10
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Uw input bij de MRA agenda
Zaanstreek-Waterland

+ Prioriteit ligt voor Zaanstreek-Waterland bij thema's Mobiliteit, Landschap en Wonen. 

+ Aandacht voor 'inclusieve metropool’, regionale verantwoordelijkheid. Keuzes arbeids-
/onderwijsmarkt, wonen, mobiliteit. Streven naar kansengelijkheid.

+ Verbeteren mobiliteitssysteem met snelle fietsroutes en OV-verbindingen tussen 
Amsterdam-Noord, Zaanstad, Purmerend en Hoorn, aandacht voor gebieden die niet 
worden ontsloten door fietsnetwerk en/of OV en maatwerk mobiliteit en bereikbaarheid. 

+ Belang behoud en bescherming diversiteit landschap, prioriteit naast 
verstedelijkingsopgave en het expliciet uitwerken van Landschapsinclusief
Omgevingsbeleid. 

+ Verstedelijking: sleutelgebieden ZaanIJ en Purmerend. Krapte woningmarkt betreft alle 
gemeenten Zaanstreek-Waterland, druk woningmarkt verlagen (sociale woningbouw, 
woningbouw voor lage- en middeninkomens en vrije vestiging). Meer evenwichtigheid in de 
metropoolregio. 

+ Toekomstbestendigheid, op MRA-schaal op pakken: energietransitie, arbeidsmarkt, 
landschap en wonen. NZKG belangrijke rol energievoorziening.
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Enkele dossiers
Deelregio Zaanstreek-Waterland

+ Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen & versnellen woningbouw 

+ Circulaire economie

+ RES

+ Stikstof

+ Bodemdaling

+ Zaancorridor

+ Hoornse Lijn
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Verstedelijkingsstrategie

Verstedelijkingsconcept

Gebiedsopgaven

Fasering
Investeringsstrategi

e

Uitgangspunten / Ontwikkelprincipes

Systeemopgaven

• Energie

• Ecologie

• Wonen

• Werken

*Vastgesteld in BO MIRT 2019 

6 Keuzevraagstukken

• Inclusief en leefbaar

• Recreatie

• Water

• Bereikbaarheid

5 integraal te ontwikkelen gebieden

Eerste voorzichtige fasering-

schetsen op basis van 

verstedelijkingsconcept

*Keuzevraagstuk 1 & 2 vastgesteld BO Leefomgeving 2020

*Opgaven worden uitgewerkt in gebieden met grote samenhang
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Zes keuzevraagstukken

+ Keuzevraagstuk 1: Maximaal sturen woningbouw en spreiding woningen, werk, 
voorzieningen polycentrische metropoolregio

+ Keuzevraagstuk 2: Faciliteren regionale en (inter-)nationale energieopgave

+ Keuzevraagstuk 3: Locatie huisvesten hyperconnectiviteitshub datacenters

+ Keuzevraagstuk 4: Landschap, recreatie en biodiversiteit: omgaan met toenemende 
recreatieve druk in relatie tot ruimteclaims en landschapsopgaven 
over concentratie en spreiding. Werken aan robuust ecologisch 
systeem

+ Keuzevraagstuk 5: Faciliteren veilig en klimaatadaptief watersysteem

+ Keuzevraagstuk 6: Netwerkstrategie mobiliteit en bereikbaarheid MRA
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Woningbouw
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17.500 tot 2030, basis plancapaciteitsmonitor 2020, 

na 2030 werken met bandbreedtes



Wonen, werken, voorzieningen
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Na 2030 werken met bandbreedtes



Water
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Ecologie
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Energie
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Mobiliteit
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Sociaal-maatschappelijke opgaven

+ Segregatie

+ Vervoersarmoede

+ Leefomgevingskwaliteit
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Deelgebieden met grote ruimtelijk-functionele 
samenhang

Noordzeekanaalgebied-
ZaanIJ en Zuid-
Kennemerland

Oostflank MRA (IJmeer-
oevers / Amsterdam Bay 

Area, Gooikust, 
Lelystad) 

Zuidflank MRA Schiphol, 
Westeinderscheg, 

Amstelveen, Greenport 
Aalsmeer, Oostkant 
Haarlemmermeer

Zaanstreek-
Waterland, Corridor 
Amsterdam-Hoorn 

Gooi en Vechtstreek
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Vragen aan u

+ Herkenbaarheid van het polycentrische verstedelijkingsconcept

+ Specifieke verstedelijkingsopgaven die lokaal/deelregionaal spelen en waar u in het 
bijzonder waarde aan hecht, de urgentie daarvan en wat u aan inhoudelijke ideeën daarover 
wilt meegeven

+ De inhoudelijke betekenis van dit gebied voor de MRA, de bijdrage die het levert en de rol 
die het gebied vervult

+ De inhoudelijke betekenis van de MRA voor dit gebied
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We komen weer naar u toe
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U kunt ook naar ons toe komen

verstedelijkingsstrategie@metropoolregioamsterdam.nl

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/verstedelijkingsstrategie/
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