
e-mail 20 juli 2021 
 
Beste griffiers Beemster en Purmerend, 
 
Hierbij ter info aan de beide raden, de wensen en opvattingen zoals deze in Zaanstreek-Waterland 
zijn besloten. 
Het gaat om een regionale brief van Zaanstreek-Waterland en vier gemeenten die aanvullingen 
hebben op de regionale brief. De vier gemeenten zijn: Edam-Volendam, Zaanstad, Wormerland en 
Landsmeer. 
 
Dit totale pakketje is op 12 juli jl. aangeleverd aan het Projectteam van de Verstedelijkingsstrategie 
Rijk/MRA inclusief begeleidend schrijven zoals hieronder vermeld: 
 
“Geacht projectteam Verstedelijkingsstrategie Rijk/MRA, beste Femke, 
 
 
Namens de raden van Zaanstreek-Waterland stuur ik u hierbij de Wensen en Opvattingen en 
aanvullingen voor het Verstedelijkingsconcept versie2, zoals gevraagd in uw brief van 12 mei jl. 
Zoals al in de regionale brief van Zaanstreek-Waterland verwoord, beogen wij met deze zienswijze bij 
te dragen aan een Verstedelijkingsstrategie die een afspiegeling is van de ambities van de deelregio’s 
alsook van de MRA als geheel.  
Wij danken u voor het tot nu behaalde resultaat.  
 
Samenvattende toelichting 

1. Nagenoeg alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn akkoord gegaan met de regionale 
brief voor Wensen en Opvattingen. Echter, de gemeente Oostzaan is niet aan de behandeling 
in haar raad toe gekomen. Wel is er discussie geweest in haar commissie welke via een link is 
te beluisteren. Deze link staat in de aanvullende brief vermeld van OVER-Gemeenten 
Wormerland en Oostzaan; 

2. Er zijn vier gemeenten welke een aanvullende brief hebben opgesteld te weten: Wormerland, 
Landsmeer, Edam-Volendam en Zaanstad. Door Edam-Volendam is deze ook zelf schriftelijk 
ingediend. 

 
Daarnaast vragen wij aandacht voor het blijven informeren en betrekken van de raden voor het 
besluitvormingsproces in januari/februari 2022, wanneer versie 3 ter besluitvorming aan de raden en 
staten wordt aangeboden. Het is cruciaal dat er nog een bijeenkomst komt, b.v. in de vorm van een 
regionale raadsleden bijeenkomst, om draagvlak en commitment te behouden. Wij zouden dat zeer 
op prijs stellen ondanks dat de planning daar nagenoeg geen ruimte voor laat. 
 
Verder wensen wij u succes met het uitwerken van versie3, samen met de deelregio’s en het Rijk. 
Indien u nog vragen heeft kunt u mij altijd contacten. 
 
Namens de deelregio Zaanstreek-Waterland,” 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Secretaris Ruimte en regioadviseur Zaanstreek-Waterland 
Metropoolregio Amsterdam 


