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Aan het einde van de avond

+ …bent u geïnformeerd over de actuele stand van zaken van de Verstedelijkingsstrategie

+ …bent u geïnformeerd over de inhoud van versie 1 van het Verstedelijkingsconcept MRA

+ ….heeft u ons geïnformeerd over vraagstukken in uw regio zodat we deze input kunnen 
benutten voor het vervolg 



Agenda

+ Terugblik en proces en inhoudelijke toelichting – Ton Bossink, projectleider 
Verstedelijkingsconcept

+ In gesprek over de Verstedelijkingsstrategie in uw regio – Dorien de Wit, extern 
gespreksleider

+ Samenvatting van uw inbreng en vervolg na vandaag



Waarom ook alweer een verstedelijkingsstrategie MRA 
Rijk-regio? 



De opdracht

1. Verstedelijkingsconcept: opstellen gezamenlijk beeld MRA met het Rijk

2. Fasering: in welke volgorde ontwikkelen?

3. Investeringsstrategie: hoe maken we ambities waar?



Verstedelijkingsconcept – van versie 1 naar versie 3

+ Versie 1 
Overeenstemming Rijk-regio + voorzet afspraken

+ Versie 2
Verwerking van alle reacties die nog geen plek in versie 1 hebben + toevoegen 
eerste faseringsvoorstellen op hoofdlijnen

+ Versie 3

• Verwerking wensen en opvattingen raden en Staten

• Integratieslag op MRA-niveau

• Afwegingen m.b.t. strijdige ruimteclaims 

• In beeld brengen synergiekansen?  

• Afwegingen over inpassingvraagstukken die nog voorliggen 

• Voorstel te maken faseringskeuzes 

• Voorstel borging en monitoring



Planning besluitvorming Rijk-regio

September 2020                      Informeren over opdracht en proces Verstedelijkingsstrategie in raden en Staten

Stuurgroep 30 maart • Versie 1 Verstedelijkingsconcept met akkoord op hoofdrichting en om deze ambtelijk in bespreking te brengen bij raden, Staten, 
Waterschappen en relevante stakeholders

April 2021       Informerend en consulterend: Gesprekken in raden, Staten, Waterschappen en relevante stakeholders

BO MIRT 21 april • Tussentijdse bespreking concept in BOL

Stuurgroep 11 mei • Versie 2 Verstedelijkingsconcept afstemmen verwerken reacties, voorstel voor fasering op hoofdlijnen
• MRA: vrijgeven voor wensen en opvattingen raden en Staten op versie 2 Verstedelijkingsconcept 

17 mei – 12 juli 2021              Consulterend:  Wensen en opvattingen raden, waterschappen en Staten

Stuurgroep 17 sep • Versie 3 Verstedelijkingsconcept: afstemmen verwerken wensen en opvattingen raden en Staten

Stuurgroep 3 nov • Versie 3 Verstedelijkingsconcept, fasering en investeringsstrategie vaststellen en vrijgeven voor BO MIRT besluitvorming

BO MIRT nov • Vaststelling/besluitvorming verstedelijkingsstrategie bestaande uit:
Akkoord/afsprakenset
Onderliggend document :Verstedelijkingsconcept en fasering + investeringsstrategie 

Januari-februari 2022          Instemming in raden, waterschappen en Staten



Opzet Verstedelijkingsconcept

+ ‘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

+ 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

+ Benutten van ieders kracht en identiteit: integraal te ontwikkelen gebieden

• Identiteit, karakteristiek per gebied

• Meest urgente rijk-regio, regio opgaven

+ Van concept naar uitvoering

• Uitvoeringsprogramma, governance, monitoring



‘Metropool van wereldklasse met menselijke maat: de 
MRA naar 2050’



Meerkernige metropool van wereldklasse met 
menselijke maat – ontwikkelrichting 2050

‘Metropool van wereldklasse met menselijke maat: de MRA 
naar 2050’



Veerkrachtige, schone en inclusieve economie –
ontwikkelrichting 2050



Waardevol en verbindend landschap - ontwikkelrichting 2050 



Water en klimaatadaptatie - ontwikkelrichtingen 2050 



Ecologie – ontwikkelrichting 2050



Analyse opgave



Mobiliteitssysteem – ontwikkelrichting 2050



Keuzevraagstukken



• Zaanstreek -Waterland 

• •Integrale afweging en fasering versnelling stadsharten Zaanstad, 
Purmerend en versnellingslocatie Achtersluispolder i.s.m. randvoorwaarden 

• •Ruimtelijke inpassingsvraagstuk 380 KV i.h.k.v. versterking van het 
elektriciteitsnet naar Noord-Nederland. Relatie met toekomst/ betekenis 
Wijkermeerpolder.

• •Ruimtelijke inpassing verbinding A8-A9 in het landschap van het Unesco-
werelderfgoed Stelling van Amsterdam (SBaB, onderzoek loopt)

• Op andere tafel:

• •Uitwerking landgebruik veenweidegebied via gebiedsproces Laag Holland  
(stuurgroep 17 sept)
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Integraal te ontwikkelen gebieden



• Noordzeekanaalgebied

• •Zoekgebied waterbuffering Wijkermeerpolder bepalen (stuurgroep 17 
sept)

• •Ruimtelijke reservering bedrijventerreinen Wijkermeerpolder(stuurgroep 
17 sept)

• •Ruimtelijke afweging en inpassingsvraagstuk: energiesysteem (stuurgroep 
17 sept)

• •Ruimtelijke afweging: voldoende ruimte voor 
havenfunctie/havenactiviteiten (stuurgroep 17 sept)

• •In samenwerking met NOVI-NZKG, energietafels (RES, CES, PEH)
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Integraal te ontwikkelen gebieden


