
                  
 

Beste raadsleden, 

 

U wordt uitgenodigd voor het digitaal bijwonen van de webinar Verstedelijkingsstrategie MRA 

 

MRA Verstedelijkingsstrategie 
De Verstedelijkingsstrategie is een gezamenlijke strategie die door de MRA samen met het Rijk 
(en met andere partners) wordt ontwikkeld. Het zet de koers naar een duurzame en 
economische sterke metropool voor iedereen. De resultaten zullen onder andere verwerkt 
worden in de diverse Omgevingsvisies en -agenda’s. Er wordt voortgebouwd op besluiten die op 
gemeentelijk-, provinciaal- en Rijksniveau al eerder zijn genomen.  De urgentie is hoog, gezien 
de grote en complexe uitdagingen waar we voor staan op het gebied van wonen, werken, 
verduurzaming, landschap en leefbaarheid, in combinatie met de relatief geringe ruimte die we 
daarvoor hebben. Tijdens de webinar heeft u gelegenheid via Q&A functie van Zoom direct 
vragen te stellen aan de inleiders.  
 

Deelregionale sessies in september 

Begin dit jaar bent u rechtstreeks door de MRA per brief geïnformeerd over het waarom, wat en 

hoe van de Verstedelijkingsstrategie. Daarbij is een Informatiebrief nagezonden vanuit de Regio 

Gooi en Vechtstreek om dit te duiden voor onze deelregio. Deze kunt u hier terugvinden. 

Vanwege de coronacrisis konden de in het voorjaar geplande informatiebijeenkomsten voor 

raden en Staten helaas niet doorgaan. Deze zijn nu gepland voor de maand september. Het 

projectteam Verstedelijkingsstrategie MRA 2050 komt ook langs in onze deelregio. In dit 

webinar wordt u bijgepraat over de stand van zaken binnen het traject Verstedelijkingsstrategie. 

 

Agenda 

In deze bijeenkomst komt het volgende aan de orde: 

 Introductie door de Regio Gooi en Vechtstreek met uitleg relatie tussen onze deelregio 

en de MRA. Aan het woord: Alexander Luijten 

Vervolgens een presentatie verzorgd door het projectteam van de MRA: Aan het woord: 

Programmamanager Paul Menting en lid kernteam Ton Bossink 
 Aanpak en lokale context van de Verstedelijkingsstrategie, en wat er tot nu toe aan 

lopende projecten is meegenomen; 
 Het polycentrische verstedelijkingsconcept en de ontwikkelprincipes die worden 

gehanteerd; 
 Specifieke verstedelijkingsopgaven die lokaal/deelregionaal spelen; 
 De relatie tussen lokale besluitvorming en de Verstedelijkingsstrategie; 
 Het vervolgproces in 2020 en 2021 en hoe u verder wordt betrokken. 

  
Over de bijeenkomst 
De bijeenkomst vindt plaats op 29 september 19.00-20.00uur. De bijeenkomst is digitaal. 

Via volgende link kunt u inloggen:  
 
https://zoom.us/j/91953694718?pwd=Y1VObzRlM3hHK0J5TDZWOWhwTVQ4QT09 
Passcode: 494385 

 

https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimte-mobiliteit/verstedelijkingsstrategie/
https://zoom.us/j/91953694718?pwd=Y1VObzRlM3hHK0J5TDZWOWhwTVQ4QT09

