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Regionale samenwerking woningbouwopgave binnen de deelregio MRA, Zaanstreek-
Waterland

Geachte bestuurders van Zaanstreek-Waterland,

U staat aan het begin van een nieuwe bestuursperiode waarin u voor mooie, uitdagende en
soms ook ingewikkelde keuzes komt te staan. ln toenemende mate gaan deze keuzes
voorbij aan uw gemeentegrens. Een daarvan is de enorme, ambitieuze woningbouwopgave
Essentieel is om op regionaal niveau de verbinding met elkaar te (blijven) zoeken en
rekening te houden met elkaars belangen. De eerste stappen voor samenwerking zijn -
inmiddels ruim een jaar geleden - gezet.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent per 1 januari 2017 een versterkte, uitgebreide
samenwerking, opgetekend in een convenant. Hieraan doen 33 gemeenten, de
vervoersregio Amsterdam en 2 provincies mee, opgedeeld in 7 deelregio's. ln lijn hiermee
hebben de acht gemeenten in Zaanstreek-Waterland hun gezamenlijke kansen en opgaven
benoemd in de Vrsre & Samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland. De waarde die de
samenwerking tussen gemeenten biedt, wordt daarmee steeds zichtbaarder. Toch blijkt uit

eerder opgedane ervaring, samen een cultuur creëren van vertrouwen en samen werken
aan de regionale opgaven, een uitdaging.

Op de eerste Bestuursconferentie Ruimte Zaanstreek-Waterland van 6 december 2017
waren de aanwezige bestuurders het eens over de waarde van het landschap als erfgoed
en diens rol in de leefbaarheid. Maar ook over zaken zoals de aanzienlijke
woningbouwopgave in de regio Zaanstreek-Waterland en in de MRA als geheel, de
economische en toeristische ontwikkelingsmogelijkheden en de daarmee samenhangende
problematiek en de complexiteit van bereikbaarheid en het verzakkende veenweidegebied.
Stevige discussie was (en is) er over hoe en waarwe als regio invulling geven aan de
(woning)bouwopgave. Deze levert zowel inhoudelijk als in de discussie spanning op. Die

spanning moeten we niet uit de weg gaan, maar samen naar een manier zoeken om de
opgave te bespreken en te zoeken naar oplossingen over gemeentegrenzen heen.
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lnzicht in hoeveel woningen er gebouwd moeten worden voor de 'eigen inwoners'
(autonome ontwikkeling) in onze regio en hoeveel er mogelijk is om daar boven op te
realiseren als bijdrage aan de opgave van de MRA als geheel, is het startpunt voor het
goede gesprek hierover*. Evenals de constatering dat een belangrijk deel van die opgave
gerealiseerd moet worden in de grotere gemeenten in Zaanstreek-Waterland. We streven
naar binnenstedelijke oplossingen maar waar we denken dat het niet kan, bespreken we dit
nadrukkelijk. Waar en hoe kan het dan wel en hoe verhoudt zich dat met ons waardevolle
metropolitane landschap? Dat is hierin de opgave die we als regio Zaanstreek-Waterland
als geheel samen op creatieve wijze gaan oppakken.

We wensen U veel succes toe met het blijvend versterken van de regionale samenwerking
in deze nieuwe bestuursperiode.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenten in de deelregio MRA, Zaanstreek-Waterland,
Edam-Volendam, Waterland, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland, Beemster, Zaanstad,
Purmerend.
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Zie de Woonagenda Zaanstreek-Waterland waarin de ambities over aantallen (30.000) al door de colleges zijn
bekrachtigd
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