
 
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST 
ZAANSTREEK-WATERLAND 

 

 

Uitnodiging voor de regionale raadsledenbijeenkomst van  

 

woensdag 23 september 2020 van 18.30 – 21.30 uur 
 

 

Locatie 

De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van de gemeente Zaanstad, Stadhuisplein 100 te 

Zaandam. Voor de bijeenkomst zijn raadsleden, duoraadsleden, commissieleden, collegeleden en 

gemeentesecretarissen uitgenodigd.  

 

Tijdens deze avond kunt u fysiek aanwezig zijn, alswel de vergadering digitaal volgen. Hiervoor is 

gekozen, om het onderwerp MRA verstedelijkingsstrategie te kunnen agenderen.   

 

Fysiek kunnen er maximaal 39 mensen aanwezig zijn. Aanmelden is verplicht, zonder aanmelding 

kunt u niet toegelaten worden in de zaal. Aanmelden kan bij m.catsburg@zaanstad.nl. U wordt 

verzocht zich uiterlijk dinsdag 22 september voor 15.00 uur aan te melden. Tevens verzoeken wij 

u om voor de fysieke bijeenkomst één persoon als afvaardiging van uw fractie aan te melden, zodat 

er zoveel mogelijk fracties aanwezig kunnen zijn. 

 

Digitaal is de avond te volgen via het raadsinformatiesysteem van Zaanstad: 

https://zaanstad.notubiz.nl/live 

 

Indien u vragen heeft bij de deelsessies kunt u deze mailen naar m.catsburg@zaanstad.nl.  

De vragen worden zoveel als mogelijk ingebracht tijdens de deelsessie. Wij verzoeken u zo mogelijk 

uw vragen vooraf via bovengenoemd mailadres door te geven. 

 

De regionale raadsledenbijeenkomst was oorspronkelijk gepland op 16 september. Die datum is 

gewijzigd naar 23 september ondermeer in verband met een participatiebijeenkomst voor 

gemeenteraadsleden en leden van het algemeen bestuur van waterschappen over de provinciale 

omgevingsverordening die de provincie Noord-Holland op 16 september organiseert. 

 

Deelsessies 

Tijdens deze raadsledenbijeenkomst staan een viertal onderwerpen op het programma: 

• 19.00-20.00 uur MRA verstedelijkingsstrategie  

• 20.00-20.30 uur MRA Invest 

• 20.30-21.00 uur Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland beleidsplan en risicoprofiel 

• 21.00-21.20 uur Klimaat adaptatieplan  

In verband met de Coronamaatregelen zal er deze avond geen pauze zijn. 

 

De Verstedelijkingsstrategie geeft uitwerking aan de grote en complexe opgaven in de MRA regio op 

het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, verduurzaming (energietransitie, 

klimaatadaptatie en circulaire economie) en inclusiviteit en leefbaarheid. De strategie vormt de basis 

voor de afspraken hierover tussen het Rijk en de regio, waaronder het bijbehorend 

investeringskader. De presentatie is informerend met het doel om in een volgende regionale 

raadsledenbijeenkomst tot verdieping te komen en het gesprek hierover. 

 

mailto:m.catsburg@zaanstad.nl
https://zaanstad.notubiz.nl/live
mailto:m.catsburg@zaanstad.nl


  

Invest MRA komt voort uit de grote opgaven in de transitie op het gebied van de energie en 

circulaire economie waar Nederland voor staat. De realisatie en financiering van deze 

transitieopgaven is een knelpunt. Het Rijk heeft besloten tot oprichting van Invest-NL. Voor de MRA 

en Noord-Holland Noord wordt voorgesteld als regionale counterpart Invest-MRA op te richten, 

waarbij betrokken provincies en gemeenten een fondskapitaal van minimaal € 100 miljoen bijeen 

brengen. Doel is grote investeringen (vanaf € 2 tot 5 miljoen) in de regio mogelijk te maken. Tijdens 

de regionale raadsledenbijeenkomst worden de raden actief meegenomen in deze voorstellen, 

welke uiteindelijk ter besluitvorming aan de individuele raden worden voorgelegd. 

 

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland is gestart met het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel 

2021-2024 en Beleidsplan VrZW 2021-2024. 

Het Risicoprofiel brengt de regionale risico’s in kaart die kunnen leiden tot een (zeer) grote brand, 

ramp of crisis. Daarnaast wordt gekeken welke gebeurtenissen kunnen leiden tot (grootschalige) 

fysieke onveiligheid en maatschappelijke discontinuïteit. Deze risico’s worden geanalyseerd en 

daarbij wordt een inschatting gemaakt van de impact en de waarschijnlijkheid op het voorkomen van 

dit risico. De analyse geeft richting aan de beleidskeuzen van VrZW. 

In het Beleidsplan legt de veiligheidsregio vast wat ze de komende periode wil bereiken Het 

beleidsplan is daarmee richtinggevend voor veiligheidsregio. Het beleidsplan vormt het kader voor 

de samenwerkende partijen binnen de veiligheidsregio.  

De veiligheidsregio nodigt de aanwezigen, na een korte toelichting, graag uit om input te geven op 

het Risicoprofiel alsmede voor het Beleidsplan.  

Klimaatadaptatieplan 

De gemeenten van Zaanstreek-Waterland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 

de provincie Noord-Holland hebben in samenspraak met regionale partners een visie en ambities 

opgesteld hoe om te gaan met een veranderend klimaat. Het gaat dan om het aanpassen aan 

hevige en langdurige neerslag, extreme hitte, langdurige droogte en overstromingen 

(klimaatadaptatie).  

Voor de regio Zaanstreek-Waterland hebben de samenwerkingspartners focus aangebracht in te 

beschermen functies, gebieden en doelgroepen, uitgaande van het verwachte klimaat in 2050. Van 

daaruit zijn gezamenlijk kaders gesteld voor de aanpak en is een eerste gezamenlijke 

uitvoeringsagenda opgesteld. De verwachting is dat deze agenda jaarlijks geëvalueerd en 

aangescherpt zal worden, passend bij de actuele omstandigheden.  

Het uitvoeringsplan klimaatadaptatie vat het proces samen en zal in hoofdlijnen aan u gepresenteerd 

worden. 

Informatie 

Na de bijeenkomst zullen de presentaties aan de website worden toegevoegd. 

Het programma begint om 18:30 uur met de inloop met koffie en thee. Om 19.00 uur begint het 

inhoudelijke programma.  

 

Graag tot woensdag 23 september a.s.  

 

Namens de griffiers van de regio Zaanstreek Waterland.  

Het regionale griffieteam: 

Marleen Catsburg-Reurslag, raadsadviseur Zaanstad 

Bert Visser, raadsadviseur Purmerend 

Martien Timmerman, raadsgriffier Beemster 

https://zaanstad.raadsinformatie.nl/

