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Verstedelijkingsstrategie 2030/2050 Metropoolregio Amsterdam:                          

Verzoek tot onderschrijven Verstedelijkingsconcept MRA 

 

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam, 

 

Wij informeerden u eerder dit jaar via brieven op 5 maart, 31 maart en 12 mei 

jongstleden over het Rijk-regio-project Verstedelijkingsstrategie, waarmee 

gezamenlijk de koers wordt uitzet voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) op de middellange (2030) en lange termijn 

(2050). De Verstedelijkingsstrategie omvat diverse onderdelen: 

1. het Verstedelijkingsconcept (de inhoudelijke basis); 

2. de fasering;  

3. de investeringsstrategie.                                                                                                         

In deze brief informeren wij u over de stand van zaken van het eerste onderdeel en 

verzoeken wij u of u het Verstedelijkingsconcept kunt onderschrijven. Deze wordt 

aangeduid als versie 3 (eindversie). 

 

Verstedelijkingsconcept als gemeenschappelijke basis 

Met genoegen sturen wij u versie 3 (eindversie) van het Verstedelijkingsconcept 

(voorzien van een samenvatting).  Dit is de afgelopen twee jaar tot stand gekomen 

met inbreng van alle MRA-deelnemers en diverse departementen. Het vormt een 

gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken tussen Rijk en regio als 

input voor op lokaal en regionaal niveau op te stellen beleid voor de toekomst van de 

MRA. Het Verstedelijkingsconcept is integraler van aard dan de koers die we 

regionaal voorheen zijn ingeslagen met het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040. 
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Belangrijke wijziging is de nadrukkelijke inzet op de evenwichtige ontwikkeling van 

onze regio als meerkernige metropool. En de aandacht die er naast wonen, werken 

en mobiliteit is voor de grote maatschappelijke opgaven en transities waar we voor 

staan zoals klimaatadaptatie, energietransitie, landschap en gezondheid. Anders is 

ook dat de koers in dit proces van begin af aan samen met het Rijk ontwikkeld is. 

Draagvlak voor het Verstedelijkingsconcept onder de gekozen 

volksvertegenwoordigers is essentieel, zodat we als MRA met een sterke positie 

eensgezind en gezamenlijk met het Rijk kunnen werken aan de realisatie van de grote 

opgaven die voor ons liggen. 

 

Eerdere wensen en opvattingen raden/Staten 

De voor het zomerreces door raden en Staten ingediende wensen en opvattingen op 

voorgaande versie van het Verstedelijkingsconcept (versie 2) vormden belangrijke 

inbreng bij de totstandkoming van versie 3 (eindversie) van het 

Verstedelijkingsconcept, dat nu voorligt. De nota van beantwoording op uw wensen 

en opvattingen op de voorgaande versie treft u hierbij aan.  

 

Resultaten Rijk-regio samenwerking Verstedelijkingsconcept  

Op 3 november jl. heeft de Rijk-regio Stuurgroep versie 3 (eindversie) van het 

Verstedelijkingsconcept MRA en daarmee de volgende ambities voor de ontwikkeling 

van de Metropoolregio Amsterdam vastgesteld: 

 De hele metropoolregio laten profiteren van de groei.  

 Voldoen aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan woon- en 

werkmilieus. 

 Diversiteit en verbondenheid in de economie versterken.  

 Meer balans brengen in wonen en werken.  

 Zorgen voor een gezonde leefomgeving.  

 Bereikbaarheid en bereisbaarheid in de MRA bevorderen.  

 De uitstoot van broeikasgassen terugdringen.  

 Doorontwikkelen van het metropolitane landschap.  

 De regio klimaatadaptief inrichten. 

 De biodiversiteit vergroten. 
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Essentieel is de nadrukkelijke inzet op de verdere ontwikkeling van onze regio als een 

toekomstbestendige, evenwichtige meerkernige metropool. Met deze koers wordt 

ruimte gegeven aan 325.000 extra woningen tot 2050, waarvan minimaal 175.000 tot 

2030 en ongeveer evenveel aan banen. En met de integrale aandacht die er is voor 

de grote maatschappelijke opgaven en transities waar we voor staan, bouwen we 

niet alleen woningen, maar duurzame steden en samenlevingen in een aantrekkelijk 

en vitaal landschap. Daarmee versterken de afzonderlijke gebieden van de MRA 

elkaar en de regio als geheel.  

 

We hebben binnen onze regio en met het Rijk overeenstemming bereikt over hoe de 

veelheid aan onderwerpen in samenhang ‘landen’ in het Verstedelijkingsconcept. 

Kortheidshalve verwijzen wij u naar de samenvatting. De Stuurgroep kan zich vinden 

in de eindversie van het Verstedelijkingsconcept. 

 

Verzoek tot onderschrijven eindversie Verstedelijkingsconcept   

Gemeentesecretarissen en griffiers zijn reeds verzocht om ruimte te reserveren in uw 

agenda’s voor behandeling van het Verstedelijkingsconcept. Wij verzoeken uw 

college/dagelijks bestuur en raad/Staten de eindversie van het 

Verstedelijkingsconcept MRA te onderschrijven. 

 

Uw college/dagelijks bestuur wordt verzocht ons uiterlijk vrijdag 11 februari 2022 

schriftelijk op de hoogte te brengen: Metropoolregio Amsterdam, Voorzitter 

bestuurlijk kernteam Verstedelijkingsstrategie, t.a.v. projectsecretaris Femke Kaptein 

(femke.kaptein@haarlemmermeer.nl). Uiteraard hopen wij dat het 

Verstedelijkingsconcept een breed draagvlak zal krijgen. 

 

Vervolgproces  

Indien het Verstedelijkingsconcept wordt onderschreven gaan we een nieuwe fase in. 

Daarin worden verstedelijkingsopgaven in onze regio geagendeerd die we verder 

gaan oppakken in het vervolgproces. We willen in de MRA met elkaar en met het Rijk 

concretere uitwerking van de opgaven, oplossingen en de fasering opnemen in de 

investeringsstrategie (bekostiging en financiering). In een uitvoeringsprogramma 

gaan we met het Rijk hierover afspraken maken. 

mailto:femke.kaptein@haarlemmermeer.nl
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Vooruitlopend daarop willen we als MRA over de opgaven uit de 

Verstedelijkingsstrategie met het nieuwe kabinet afspraken maken in een 

Verstedelijkingsakkoord. Mede op basis daarvan kunnen alle overheidspartners op de 

diverse schaalniveaus de komende jaren ook zelf handen en voeten geven aan de 

verstedelijking, ieder vanuit de eigen bevoegdheden en instrumenten. Het Rijk 

beoogt de Verstedelijkingsstrategie op te nemen in de Omgevingsagenda Noordwest 

Nederland en daarmee in het rijksbeleid. Binnen de MRA zal het 

Verstedelijkingsconcept doorwerken in de relevante lopende uitvoeringslijnen. 

Bestuurlijke gesprekken daarover vinden plaats in de diverse MRA-platforms. 

 

Uiteraard blijven de bevoegdheden van alle MRA-deelnemers en de betrokkenheid 

van raden en Staten in het vervolgproces volkomen overeind. Onder andere in de 

MRA Raadtafel zal worden besproken wanneer en hoe het vervolgproces vorm kan 

worden gegeven. Wij verwachten u in het voorjaar van 2022 over gezamenlijke MRA- 

en Rijk-regio vervolgacties nader te kunnen informeren. 

  

Contact en informatie 

We houden de MRA-website actueel, inclusief de bijlagen die u ook kunt 

downloaden: 

www.metropoolregioamsterdam.nl/project/Verstedelijkingsstrategie 

Voor eventuele vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met 

projectsecretaris Femke Kaptein (femke.kaptein@haarlemmermeer.nl). 

  

Hoogachtend,   

Namens het Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie,   

 

 
 

Marieke van Doorninck,   

http://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/Verstedelijkingsstrategie
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Voorzitter Rijk-regio Stuurgroep en Bestuurlijk Kernteam MRA 

Verstedelijkingsstrategie 

Samenstelling Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie   

Marieke van Doorninck (voorzitter), MRA platform Ruimte   

Jan de Reus, MRA platform Mobiliteit en platform Ruimte   

Maaike Veeningen, MRA platform Economie en platform Ruimte   

Marja Ruigrok, MRA platform Economie en platform Mobiliteit   

Songül Mutluer, MRA platform Ruimte, Portefeuillehoudersoverleg Bouwen en 

Wonen   

 

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. 


