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Informatiebrief   

Verstedelijkingsconcept 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam  

 

Geachte colleges, dagelijks besturen, gemeenteraden en Provinciale Staten,  
 
Op 5 maart jl. informeerden wij u over de planning en het besluitvormingsproces van het 
Rijk-regio-project Verstedelijkingsstrategie MRA. De planning is dat de 
Verstedelijkingsstrategie wordt besproken in het Bestuurlijk Overleg MIRT 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van november 2021. Op dat 
moment worden strategische programma-afspraken met het Rijk gemaakt, zo is de 
bedoeling. Tot die tijd werken we in drie versies toe naar een definitieve versie voor 
besluitvorming. Conform planning kan ik u vandaag met veel genoegen de eerste versie 
van het Verstedelijkingsconcept aanbieden die wij tijdens de stuurgroep Rijk-regio van 30 

maart jl. hebben vrijgegeven met de status ‘ambtelijk concept’ voor de consultatie van 
raden, Staten en stakeholders.  
 
De projectleiding licht dit eerste tussenproduct toe tijdens informatieve deelregionale 
raden- en Statensessies in april 2021 en we vernemen dan graag uw eerste reacties. Op 
11 mei behandelen wij vervolgens een tweede versie van het Verstedelijkingsconcept in 
de stuurgroep Rijk-regio. Op 17 mei kunnen wij deze versie naar verwachting aanbieden 
aan de afzonderlijke MRA-deelnemers met het verzoek hierop te reageren volgens de in 
het MRA-convenant afgesproken procedure rond ‘wensen en opvattingen’. Deze periode 
eindigt op 12 juli. Na de zomer wordt versie 3 opgeleverd waarin de reacties zijn 
verwerkt, beoogde bestuurlijke afspraken voor het BO MIRT en een investeringsstrategie 
zijn toegevoegd. Na behandeling in de Stuurgroep van 17 september 2021 wordt de 
definitieve versie van de Verstedelijkingsstrategie, de investeringsstrategie en het 
vervolgproces voorgelegd voor het BO MIRT in november 2021. De 
Verstedelijkingsstrategie wordt vervolgens door uw colleges aangeboden voor 
instemming in raden en Staten begin 2022. 
 

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam      

Aan: 

Colleges van Burgemeester en Wethouders en 

gemeenteraden 

Colleges van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten 

Dagelijks Bestuur Vervoerrregio en regioraad 
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Hierbij treft u aan: 
 

- Verstedelijkingsconcept ‘Metropool van wereldklasse met menselijke maat’. 

Versie 1, d.d. 30 maart 2021. Met samenvatting van het concept. 

Download link:  https://we.tl/t-dxdDGxSgvU  (verloopt op 8 april) 

- Bijlage: Presentatie ‘Verstedelijkingsconcept van versie 1 naar versie 3’ (deze 

bijlage wordt toegelicht tijdens de raden- en Statensessies). 

Opzet Verstedelijkingssconcept  
Het raamwerk van het Verstedelijkingssconcept bestaat uit vier onderdelen: 

1. ‘Metropool van wereldklasse met menselijke maat: de MRA naar 2050’ (incl. 
ontwikkelprincipes) 

• Evenwichtig polycentrisch netwerk  
• Economisch sterk 
• Waardevol en verbindend landschap 
• Duurzame ontwikkeling 
• Sociaal-maatschappelijk sterk 

2. Het huis op orde: toekomstbestendige systemen 
• Water – voldoende water met goede kwaliteit, veilig en voorbereid op 

de toekomst 
• Ecologie – ruimte voor flora en fauna in en om de stad 
• Energie – een geïntegreerd hybride systeem met slimme clustering van 

energievragers  
• Bereikbaarheid – snel, veilig, comfortabel en betaalbaar van A naar B 

3. Benutten van ieders kracht en identiteit: integraal te ontwikkelen gebieden  
• Identiteit, karakteristiek per gebied 
• Meest urgente Rijk-regio-, regio-opgaven 

4. Van concept/strategie naar uitvoering 
• Uitvoeringsprogramma, governance, monitoring 

 

Het stuk zet een koers uit op basis van eerder gemaakte afspraken tussen Rijk en 
regio over de polycentrische ontwikkeling tot 2030, die in het 
Verstedelijkingsconcept terugkomen. Daarnaast heeft de stuurgroep 
Verstedelijkingsstrategie richting bepaald voor de volgende onderdelen van het 
Verstedelijkingsconcept (te verwerken in versie 2): 
- Landschap 
- Watersysteem 
- Ecologisch systeem 
 
  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-6H6H1oBapn&data=04%7C01%7Cfemke.kaptein%40haarlemmermeer.nl%7C9788a1b263144571f62908d8f42b803c%7C7297fda135a3457baec239ef25879a1e%7C0%7C0%7C637527814960262952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f%2BQlOUEvuCZE9heIHJlFnBX50wXtU%2FHvGyg1ezTDNJQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-6H6H1oBapn&data=04%7C01%7Cfemke.kaptein%40haarlemmermeer.nl%7C9788a1b263144571f62908d8f42b803c%7C7297fda135a3457baec239ef25879a1e%7C0%7C0%7C637527814960262952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f%2BQlOUEvuCZE9heIHJlFnBX50wXtU%2FHvGyg1ezTDNJQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-6H6H1oBapn&data=04%7C01%7Cfemke.kaptein%40haarlemmermeer.nl%7C9788a1b263144571f62908d8f42b803c%7C7297fda135a3457baec239ef25879a1e%7C0%7C0%7C637527814960262952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f%2BQlOUEvuCZE9heIHJlFnBX50wXtU%2FHvGyg1ezTDNJQ%3D&reserved=0
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Er zijn ook onderdelen die nadrukkelijk nog onderwerp van gesprek zijn. Dit geldt 
specifiek voor: 
- De uitwerking van de integraal te ontwikkelen gebieden (hoofdstuk 4) 
- Het mobiliteitssysteem (dit wordt uitgewerkt in samenwerking met het Rijk-

regioprogramma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid) 
- Het energiesysteem 
 

Deelregionale raden- en Statensessies 

Uitnodigingen voor de deelregionale sessies zijn verstuurd door de organiserende 
griffiers:   

• Woensdag 7 april 2021 om 18.45 uur - Zuid-Kennemerland  

• Woensdag 7 april 2021 om 20.30 uur – IJmond 

• Dinsdag 13 april om 19.00 uur – Amstelland-Meerlanden: 
Amstelveen/Haarlemmermeer/Diemen/Ouder-Amstel 

• Woensdag 14 april 2021 om 19.00 uur - Zaanstreek-Waterland 

• Donderdag 15 april 2021 om 18.30 uur - provincie Noord-Holland 

• Maandag 19 april 2021 om 19.00 uur - Gooi en Vechtstreek 

• Dinsdag 20 april 2021 om 17.30 uur – Amsterdam  

• Woensdag 21 april om 19.30 uur - Flevoland/Almere/Lelystad 

• Donderdag 22 april om 19.00 uur – Amstelland-Meerlanden: Uithoorn/Aalsmeer 

• Juni (datum volgt) - Bestuurlijk overleg 4 Waterschappen MRA 

Contact en informatie  
We houden de MRA-website actueel: 
www.metropoolregioamsterdam.nl/project/Verstedelijkingsstrategie.  
Voor meer informatie en vragen naar aanleiding van deze informatiebrief kunt u contact 
opnemen met de projectmanager MRA Paul Menting 
(p.menting@metropoolregioamsterdam.nl) of projectsecretaris Femke Kaptein 
(femke.kaptein@haarlemmermeer.nl).  

 
 
 

mailto:femke.kaptein@haarlemmermeer.nl
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Een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan de dagelijks besturen van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap van Rijnland, 
het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en het Waterschap Zuiderzeeland. 


