
 

 

UITNODIGING voor de regionale raadsledenbijeenkomst van  

 

woensdag 18 november 2020 van 19.00 – 21.30 uur  
 

 

Bij de bijeenkomst zijn raadsleden, duoraadsleden, commissieleden, collegeleden en 

gemeentesecretarissen van harte welkom. De bijeenkomst is vanwege het coronavirus niet fysiek, 

maar (volledig) digitaal. 

 

Programma 

De bijeenkomst staat geheel in het teken van de MRA Verstedelijkingsstrategie.   

Op 23 september heeft u een algemene presentatie gekregen van dit traject en even kunnen 

‘ruiken’ aan de inhoudelijke opgaven voor Zaanstreek-Waterland. Op 18 november gaan we verder 

hiermee en gaan we dieper in op drie inhoudelijke thema’s die in de MRA Verstedelijkingsstrategie 

een belangrijke rol spelen: Landelijk gebied, Wonen en Bereikbaarheid. 

We doen dat aan de hand van het volgende programma:  

 

- 19.00-19.25 uur MRA verstedelijkingsstrategie : waar ging het ook al weer over?  

(via livestream raadsinformatiesysteem Purmerend) 

- 19.25-19.30 uur Inloggen op een themasessie 

- 19.30-20.25 uur Eerste ronde themasessies (via MS Teams) 

- 20.25-20.35 uur Pauze, gelegenheid tot wisseling naar andere themasessie 

- 20.35-21.30 uur Tweede ronde themasessies (via MS Teams) 

 

In het plenaire deel pakken we draad weer op, daar waar we op 23 september gebleven waren. 

Waar ging het ook al weer om in de MRA Verstedelijkingsstrategie, waar staan we nu en wat gaat 

er de komende tijd gebeuren, in de deelregio, op het niveau van de MRA en in de overleggen 

tussen Rijk en MRA? Wat gaan we doen vandaag en hoe verhouden de drie thema’s zich tot de 

andere thema’s? Gaat het alleen over zaken die we met Rijk moeten bespreken, of zijn er dingen 

waar we het eerst zelf vooral over eens moeten worden, in Zaanstreek-Waterland of als MRA? 

Na deze inleiding gaan we (digitaal) uiteen in drie parallelle groepen. We doen dat in twee ronden 

zodat iedereen aan twee van de drie thema’s mee kan doen. Bij elke sessie zal er vanuit het team 

van de MRA Verstedelijkingsstrategie een korte presentatie zijn, waarna discussie volgt.  

Thema 1: Landelijk gebied 

Dit is eigenlijk geen thema; een flink deel van Zaanstreek-Waterland bestaat eruit! Maar hier 

komen wel vraagstukken samen die samen een ingewikkeld geheel vormen. De bodem daalt, we 

willen graag droge voeten houden dus moeten ruimte creëren hiervoor, we willen de natuur 

beschermen en het liefst natuurlijk maar tegelijkertijd wordt er natuurlijk nog gewoon geboerd en is 

er vanuit de groeiende steden een flinke druk op de recreatiegebieden. We hebben een stikstof en 

CO2-probleem, en wat voor rol speelt de energietransitie hier, als bedreiging of kans? Al met al 

een enorme puzzel waar we als gemeenten met provincie en Rijk een perspectief moeten zien te 

schetsen waar we allemaal achter kunnen staan, waarin belangen gewogen worden en uiteindelijk 

als het nodig is ook knopen doorgehakt. Wat zijn de elementen hiervoor waar we zicht op hebben 

tot nu toe? 

https://purmerend.raadsinformatie.nl/live


 
 

 

Thema 2: Wonen 

De MRA staat voor een enorme woningbouwopgave. Enige honderdduizenden woningen, waarvan 

ook een deel bij ons in de deelregio zal landen. In de steden en ook in de dorpen. Deels is dat voor 

onze ‘eigen’ groei, deels voor de regionale opgave. Wat voegt dat toe aan de regio, sluit dat 

voldoende aan bij ons DNA en wat voor kansen biedt het maar waar zitten ook de knelpunten? 

Hoe zit het met de relatie tussen wonen en werken, of bouwen we alleen maar bij om de files naar 

Amsterdam nog langer te maken en de treinen voller? 

‘Wonen’ gaat ook over veel meer dan alleen over zoveel mogelijk huizen bouwen. Het gaat ook 

over wát we wáár wannéér bouwen, en over de bereikbaarheidsinvesteringen die daarbij horen, en 

over de voorzieningen, of dat nu over voldoende groen gaat of maatschappelijke voorzieningen. 

En dragen de huidige woningbouwplannen bij aan een betaalbare woonvoorraad, en aan een 

duurzame voorraad? Hoe is de spreiding over de hele MRA? 

Thema 3: Bereikbaarheid 

Bereikbaarheid is een soort onderlegger of randvoorwaarde onder de Verstedelijkingsstrategie. 

Het heeft geen zin huizen te bouwen of economische activiteiten te stimuleren als je vervolgens 

niet op een goede manier van A naar B kan. Dat gaat over OV-verbindingen en wegverbindingen 

verbeteren en waar nodig aanvullen, maar ook over de fiets kwijt kunnen bij het station, de 

elektrische auto op kunnen laden. Maar we kunnen ook het aantal verplaatsingen zo gering 

mogelijk en zo kort mogelijk maken door intensieve verdichting rond knooppunten zodat je lopend 

of op de fiets van huis naar school en door naar het werk kan. En we kunnen kijken of de wijken 

waar relatief veel mensen wonen met een praktische opleiding, goede verbindingen hebben met 

die delen van de MRA waar relatief veel werk is voor praktisch opgeleiden: snel, maar zeker ook 

betaalbaar want ons OV is relatief duur. Streven we naar de 15 minuten metropool waar alle 

belangrijke voorzieningen voor (vrijwel…) iedereen binnen 15 minuten te bereiken zijn? En nog 

eentje: wat betekent het als de (binnen-)steden grotendeels autoluw zullen worden maar de 

mensen in het landelijk gebied sterk afhankelijk blijven van de auto? 

Bereikbaarheid als thema heeft een eigen traject in de MRA, het programma Samen Bouwen aan 

Bereikbaarheid (SBaB), dat uiteraard nauw samenwerkt met de MRA Verstedelijkingsstrategie.   

Hoe kunt u aan de bijeenkomst deelnemen? 

Het plenaire deel van de bijeenkomst is te volgen via de livestream op het raadsinformatiesysteem 

van de gemeente Purmerend. De deelsessies is via MS Teams.  

Na het plenaire deel kunt u kiezen aan welke (MS Teams) sessie u deelneemt via de links die 

hiervoor uiterlijk 17 november door de griffies aan u worden gemaild. 

 

Informatie 

Na de bijeenkomst komen de presentaties beschikbaar in het raadsinformatiesysteem.  

De presentatie van 23 september kunt u hierin ook lezen.  

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met het regionale griffieteam. 

 

Graag tot woensdag 18 november a.s. 

 

 

Namens de griffiers van de regio Zaanstreek Waterland,  

Het regionale griffieteam, 

 

Marleen Catsburg-Reurslag, raadsadviseur Zaanstad (raadsgriffie@zaanstad.nl) 

Esther de Haan-Burghgraef, raadsadviseur Purmerend (griffie@purmerend.nl) 

Martien Timmerman, raadsgriffier Beemster (griffier@beemster.net) 

https://purmerend.raadsinformatie.nl/live
https://purmerend.raadsinformatie.nl/live
https://purmerend.raadsinformatie.nl/vergadering/689429/Regionale%20raadsledenbijeenkomst%2018-11-2020?

