
 
REGIONALE RAADSLEDENBIJEENKOMST 
ZAANSTREEK-WATERLAND 

 

 

Uitnodiging voor de regionale raadsledenbijeenkomst van  

 

woensdag 14 april 2020 van 19.00 – 22.00 uur 
 

Bij de bijeenkomst zijn raadsleden, duoraadsleden, commissieleden, collegeleden en 

gemeentesecretarissen van harte welkom.  

De bijeenkomst is vanwege het coronavirus niet fysiek, maar digitaal. 

 

Programma 

Op het programma staan twee onderwerpen: de Verstelijkingsstrategie MRA en het voorstel voor de 

versteviging MRA samenwerking. 

 

• 19.00 uur  Opening 

• 19.05-20.30 uur Verstedelijkingsstrategie MRA  

• 20.30-20.40 uur Pauze 

• 20.40-22.00 uur Versteviging MRA samenwerking  

• 22.00 uur  Sluiting 

 

 

Verstedelijkingsstrategie MRA 

De Verstedelijkingsstrategie 1 heeft al vaker op het programma gestaan en wordt steeds concreter. 

Deze concretere informatie ontvangen de raden na 30 maart en wordt op 14 april gepresenteerd.  

In deze presentatie komt onder andere aan bod: 

• Aanpak van de Verstedelijkingsstrategie en welke lokale/deelregionale trajecten hierbij zijn 

meegenomen. 

• Specifieke verstedelijkingsopgaven die lokaal/deelregionaal spelen en urgentie en inhoudelijke 

ideeën daaromtrent. 

• Hoe gemeenten en provincies in de eigen trajecten van omgevingsvisie en -agenda gebruik 

kunnen maken van de Verstedelijkingsstrategie.  

• Hoe de raden en Staten verder worden betrokken in het vervolgproces.  

 

Na de presentatie is gelegenheid voor het geprek over de inhoud en om nadere richting en 

aandachtspunten mee te geven voor het vervolg. Over dit vervolg zijn de raden bij brief van 5 maart 

2021 (planning en het besluitvormingsproces). geinformeerd. Deze brief geeft aan dat van medio 

mei tot medio juli 2021 gelegenheid voor de raden is om schriftelijk wensen en bedenkingen in te 

brengen op het concept van de verstedelijkingsstrategie. 

 

1 Met de Verstedelijkingsstrategie zet de MRA samen met het Rijk de koers uit voor de ontwikkeling van de Metropoolregio 

Amsterdam op de middellange en lange termijn (2050). In de strategie komen keuzes op het gebied van woningbouw, 

werklocaties, mobiliteit, landschap, energie, water en ecologie bij elkaar. De Verstedelijkingsstrategie geeft aan hoe samen 

wordt gewerkt aan een duurzame en sociaal en economisch sterke MRA. In de Verstedelijkingsstrategie zullen keuzes 

gemaakt moeten worden, niet alle ambities sluiten naadloos op elkaar aan en niet alles kan tegelijk. Bij de Verstedelijkings-

strategie is de betrokkenheid en inbreng van de raden essentieel. De Verstedelijkingstrategie wordt onderdeel van de 

Omgevingsagenda Noordwest Nederland, de gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsagenda (NOVO). 

Hiermee geeft het richting aan toekomstige provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsagenda’s.  
 



 
 

 

De presentatie wordt verzorgd door het projectteam van het MRA bureau en beleidsadviseurs van 

onze regio. Gesprekleider is Dorien de Wit. 

 

 

Voorstel versteviging MRA samenwerking 

De transitiecommissie van de MRA heeft dit voorstel voor consultatie aan de gemeenteraden, de 

Staten en de bestuurders aangeboden. Wethouder Thijs Kroese van de gemeente Purmerend is lid 

van de transitiecommissie en zal een inleiding op dit onderwerp verzorgen. Hierna zal vanuit de 

MRA Raadtafel 2 een perceptie op het voorstel worden gegeven en is gelegenheid tot het gesprek 

hierover. Dit gesprek is voor de oordeelsvorming.  

 

Gespreksleider is Emile Karregat, raadslid van gemeente Edam-Volendam en deelnemer aan de 

MRA Raadtafel. 

 

 

Hoe kunt u aan de bijeenkomst deelnemen? 

Voor deelname aan deze bijeenkomst ontvangt u uiterlijk 13 april via uw eigen griffie een link naar 

MS Teams. U kunt de bijeenkomst ook volgen via de livestream van het raadsinformatiesysteem van 

de gemeente Purmerend en/of de bijeenkomst in dit systeem later terugkijken. 

 

Informatie 

Via de website zijn het programma en de stukken voor deze avond beschikbaar.  

De presentaties zullen zoveel mogelijk vooraf op de website worden geplaatst. 

Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met het regionale griffieteam. 

 

Graag tot woensdag 14 april a.s. en heeft u onderwerpen die u graag zou willen bespreken in een 

regionale raadsledenbijeenkomst, geef dit dan aan ons door. 

 

Namens de griffiers van de regio Zaanstreek Waterland,  

Het regionale griffieteam, 

 

Esther de Haan-Burghgraef, raadsadviseur Purmerend (griffie@purmerend.nl) 

Marleen Catsburg-Reurslag, raadsadviseur Zaanstad (raadsgriffie@zaanstad.nl) 

Martien Timmerman, raadsgriffier Beemster (griffier@beemster.net) 

 

2 De MRA Raadtafel is een platform van volksvertegenwoordigers uit de gemeenteraden en Provinciale Staten binnen de 

Metropoolregio Amsterdam. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over het proces van thema's binnen het 

netwerk van de MRA en onderling de manieren besproken waarop diverse raden en staten omgaan met MRA-

onderwerpen. 

https://purmerend.raadsinformatie.nl/live
https://purmerend.raadsinformatie.nl/vergadering/835542/Regionale%20raadsledenbijeenkomst%2C%20Verstedelijkingsstrategie%20MRA%20en%20versteviging%20MRA%20samenwerking%2014-04-2021?

