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Voorstel ter instemming MRA Verstedeliikinasstrateqie 2050
Het voorstel betreft de instemming van de derde versie van de MRA Verstedelijkingsstrategie 2050. 
De Verstedelijkingsstrategie betreft een samenvoeging van al het ruimtelijke beleid van de MRA.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 2021

besluit:

in te stemmen met de MRA Verstedelijkingsstrategie 2050.
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Voorgesteld besluit
De MRA Verstedelijkingsstrategie 2050 te bekrachtigen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Het Rijk werkt sinds een aantal járen steeds vaker programmatisch samen met de stedelijke regio's 
van Nederland vanwege de steeds complexere verstedelijkingsvraagstukken die zich daar 
voordoen. Het MRA programma Samen Bouwen aan Bereikbarheid en de verstedelijkingsstrategie 
zijn hier voorbeelden van. De groei in de regio is namelijk aanzienlijk, de ruimte is beperkt en 
verschillende thema's grijpen complex op elkaar in. Het oplossen van de wooncrisis, maar ook het 
faciliteren van de economische groei kan niet zonder maatregelen op het gebied van 
bereikbaarheid. Bovendien bevindt de mobiliteit zich in een transitie naar OV en fiets dat om 
andere infrastructuur vraagt. Verder is het raadzaam om de gebiedsontwikkeling duurzaam te 
combineren met energietransitie, circulaire bouw en klimaatadaptatie, maar ook met een gezonde 
leefomgeving en een sociaal evenwicht in stad en regio.

Sinds de vaststelling van de MRA Agenda werkt Zuid-Kennemerland sinds 2020 in MRA verband 
samen met het Rijk aan een Verstedelijkingsconcept, waarin de genoemde thema's een plaats 
hebben gekregen. Het gaat hier niet zozeer om nieuwe beleidsafspraken, maar vooral om de 
ruimtelijke consequenties van de verschillende, gecombineerde thema's voor de regio de komende 
decennia. De definitieve Verstedelijkingsstrategie wordt - afhankelijk van de voortgang van de 
huidige kabinetsformatie - ter vaststelling aangeboden aan het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving 
voorjaar 2022, met daaraan gekoppeld het Verstedelijkingsakkoord, een set aan afspraken tussen 
Rijk en regio. Voorafgaand hieraan worden raden en Staten verzocht de inhoudelijke koers voor de 
Verstedelijkingsstrategie - het Verstedelijkingsconcept - te onderschrijven en daarmee de intentie 
uit te spreken deze gezamenlijke koers voor de regio te vertalen in de toekomstige eigen 
beleidsinstrumenten.

Aan de voorliggende versie van het Verstedelijkingsconcept gingen twee versies vooraf. Elke 
versie is besproken door de Stuurgroep van Rijk en regio, die telkens werd voorafgegaan door 
bestuurlijk overleg van MRA Platform Ruimte ten behoeve van afstemming binnen de MRA. Raads- 
en Statenleden hebben in april 2021 de mogelijkheid gehad geïnformeerd te raken over versie 1 en 
aandachtspunten mee te geven. In het voorjaar van 2021 hebben raden en Staten gelegenheid 
gekregen om hun wensen en opvattingen mee te geven, op grond van de tweede conceptversie 
van het Verstedelijkingsconcept. De resultaten daarvan zijn in de voorliggende versie van het 
Verstedelijkingsconcept verwerkt. De bijgevoegde Nota van Beantwoording geeft hierbij een 
concreter inzicht in de opmerkingen op het tweede concept.

Op dit moment ligt de MRA Verstedelijkingsstrategie 2050 ter instemming voor aan de Colleges, 
Raden en Staten van de MRA. Op pagina 78 tot en met 80 worden specifiek IJmond, Noord- en 
Zuid-Kennemerland beschreven, maar door het gehele document zijn alinea's of zinnen over Zuid- 
Kennemerland te vinden.

Beoogd effect
Het beoogde effect is een gezamenlijke strategie waarmee de MRA met het Rijk (en met andere 
partners) de koers uitzet naar een duurzame en economische sterke metropool voor iedereen. 
Toekomstbestendig en evenwichtig; een internationale topregio met een hoge kwaliteit van 
leefbaarheid met elkaar versterkende lokale samenlevingen en kernen.
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Politieke keuzeruimte
De Colleges, Raden en Staten hebben in eerdere stadia opmerkingen gemaakt, vragen gesteld en 
zienswijzen ingediend op de eerdere twee versies van de Verstedelijkingsstrategie. Deze zijn 
meegenomen in de verdere ontwikkeling waaruit de hieraan bijgevoegde definitieve versie van de 
MRA Verstedelijkingsstrategie 2050 is gekomen.

Gedachtegang

Argumenten
(1) De aard en om vang van de verstedelijkingsvraagstukken vraagt om een integrale visie.
Gezien de groei in de regio en de beperkte ruimte grijpen verschillende thema's op elkaar in. De 
woningbouwopgave, het faciliteren van economische groei en bereikbaarheid kunnen niet los van 
elkaar gezien worden. Daarbij is het belangrijk om bij gebiedsontwikkeling de 
verstedelijkingsvraagstukken te combineren met de duurzaamheid en klimaatopgave en met een 
gezonde leefomgeving en een sociaal evenwicht in stad en regio.

(2) De verstedelijkingsstrategie vormt de basis voor de investeringsbeslissingen van het Rijk voor 
de MRA.
Het verstedelijkingsconcept van de MRA voor de middellange en lange termijn vormt met zijn 
ontwikkelprincipes, toekomstbestendige systemen, handelingsperspectieven voor integraal te 
ontwikkelen gebieden het gemeenschappelijke kader voor noodzakelijk geachte interventies van 
Rijk en regio. Het verstedelijkingsconcept is daarmee een belangrijke bouwsteen voor de nog op te 
stellen investeringsstrategie, waarin de investeringsbeslissingen in het kader van het BO MIRT en 
Rijkregioprogramma's als "Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB)" worden opgenomen.

Het is goed dat een complexe ontwikkeling als de verstedelijking in onze regio met consequenties 
voor leefomgeving, economie, woningbouw, mobiliteit en verduurzaming wordt aangepakt in 
samenhangende programma's en dat hiertoe een dagelijkse samenwerking met het Rijk is 
ontstaan. Het Rijk is een belangrijke partner bij de meeste thema's. Het is de bedoeling dat de 
verstedelijkingsstrategie leidt tot snellere investeringsbesluiten bij Rijk en Regio.

(3) De verstedelijkingsstrategie vormt de basis voor de ruimtelijke visie op de MRA van het Rijk.
De verstedelijkingsstrategie van de MRA wordt onderdeel van de Omgevingsagenda Noordwest 
Nederland. Dit is de gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hiermee 
geeft de visie (mede) richting aan toekomstige provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies en - 
agenda's.

Kanttekeningen
Bij de aanlevering en bespreking van de tweede concept versie van de Verstedelijkingsstrategie 
heeft Bloemendaal een zienswijze ingediend. In deze zienswijze zijn een aantal punten naar voren 
gebracht die steviger benoemd zouden moeten worden, zoals de impact van recreatie en toerisme.

Als reactie op deze zienswijze heeft de MRA op pagina's 20 tot en met 22 specifiek antwoord 
gegeven op de zienswijze van Bloemendaal. De MRA heeft in de Nota van Beantwoording op elke 
alinea een antwoord geformuleerd. Hieronder staat deze reactie beschreven.

Zienswijze Bloemendaal Reactie MRA
(1) De gemeente Bloemendaal onderschrijft de centrale 
gedachte achter de verstedelijkingsstrategie van een 
polycentrische ontwikkeling. De MRA bestaat uit veel 
verschillende en krachtige kernen, die eikaars 
kwaliteiten versterken, Ze liggen in een landschap dat al 
even gevarieerd is. Het dorpse en groene karakter van

De constatering dat de lijn in het 
Verstedelijkingsconcept MRA goed 
aansluit op uw inzet, sterkt ons in de 
opzet en uitwerking van het 
Verstedelijkingsconcept MRA. Van deze
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Bloemendaal, met de afzonderlijke kernen, is een te 
behouden kwaliteit voor de metropoolregio. In de 
verstedelijkingsstrategie wordt ingezet op een goede 
verdeling van de werkgelegenheid in de MRA en balans 
in woon- en werklocaties. In de dóórontwikkeling van de 
MRA regio wordt daarnaast niet enkel ingezet op het 
toevoegen van woningen, maar nagedacht hoe de MRA 
leefbaar blijft met ook aandacht voor klimaatadaptatie 
en landschap. Dit zijn logische keuzes en sluiten goed 
aan op de ambities die de regio Zuid-Kennemerland 
heeft en de positie van Zuid-Kennemerland in de MRA.

constatering is met waardering kennis 
genomen.

(2) Het verbeteren van de bereikbaarheid is een 
belangrijke randvoorwaarde voor de verdere 
ontwikkeling van de regio Zuid-Kennemerland. In de 
regio wordt stevig ingezet op een mobiliteitstransitie en 
hiervoor zijn een schaalsprong van het regionale OV, het 
versterken van het regionale fietsroutenetwerk en het 
verbeteren van de voorzieningen voor ketenmobiliteit 
onontbeerlijk. De ontwikkeling van de OV-knooppunten 
wordt in de verstedelijkingsstrategie goed geagendeerd, 
ook in het licht van de noodzakelijke mobiliteitstransitie 
en de ontwikkeling van nieuwe werkfuncties.

Deze reactie onderschrijft de inzet op 
het thema mobiliteit van het 
Verstedelijkingsconcept. We waarderen 
deze ondersteuning.

(3) In de verstedeliikingsstrategie is meer aandacht 
voor de impact van recreatie en toerisme gewenst. Deze 
onderwerpen hebben niet alleen een grote economische 
impact, maar ook effect op de ruimte, op de 
natuurwaarden en landschappelijke kwaliteit en op de 
leefkwaliteit van de inwoners, voor de coronacrisis was 
er sprake van een hoge groeiverwachting van het aantal 
(internationale) toeristen. Nu leidt de groei van het 
aantal woningen, aantal inwoners en banen ook tot een 
groei van de recreatiebehoefte, zowel in de steden als in 
het buitengebied. Naarmate de verstedelijking het 
toeneemt is des te belangrijker te investeren in natuur 
en recreatie. Dit is bij uitstek een bovenlokale opgave 
en het is goed dat zowel de investeringskant als de 
beheerkant in de verstedelijkingsstrategie worden 
geagendeerd. Minder duidelijk is tot welke concrete 
acties dit gaat leiden.

In het verstedelijkingsconcept wordt het 
belang van investeren in natuur en 
recreatie in relatie tot verdere 
verstedelijking geagendeerd. De 
Verstedelijkingsstrategie beschrijft de 
gezamenlijke koers voor de ontwikkeling 
van de MRA op hoofdlijnen, inclusief 
voor de komende járen de bijbehorende 
samenwerking en investeringsagenda.
De uitwerking in concrete acties is een 
vervolgstap. Tegelijkertijd wordt daar 
soms al aan gewerkt, bijvoorbeeld aan 
het versterken van het Natuurnetwerk 
Nederland. Op een aantal concrete 
projecten volgen mogelijk Rijk-regio 
afspraken die dan opgenomen zullen 
worden in het bij de 
Verstedelijkingsstrategie behorende 
Verstedelijkingsakkoord.

(4) Met betrekking tot de kwaliteitsimpuls van de 
Noordzeekust vinden wij het belangrijk om in te gaan op 
de zonering van de verschillende kustplaatsen. In de 
omschrijving van de opgaven van Zuidprofiel 
Kennemerland wordt omschreven dat de kustplaatsen 
een sterk toeristisch profiel hebben en dat dit onder de 
noemer Amsterdam Beach wordt versterkt. De
verscheidenheid van de Noordzeekust komt hier 
onvoldoende in naar voren, terwijl dit een belangrijke 
kwaliteit is in de regio die geborgd moet worden. Naast 
het ontwikkelen van jaarrond-voorzieningen op de 
recreatiestranden (Zandvoord en IJmuiden aan Zee) is

Naar aanleiding van deze wens van de 
gemeente Bloemendaal is de 
beschrijving in versie 3 aangevuld in 
hoofdstuk 4.2.
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het voor een kwaliteitsimpuls belangrijk dat de 
verscheidenheid van de kustplaatsen behouden blijft. Dit 
is van belang voor de leefkwaliteit in de regio en de 
verschillende doelgroepen die de Noordzeekust bedient.
(5) Betreffende het "keuzevraagstuk 
Noorzeekanaalgebied" zijn wij van mening dat de 
Houtrakpolder een belangrijk onderdeel is van de groene 
buffer tussen Amsterdam en Haarlem. Gelet op de 
recreatieve druk in het buitengebied is de gewenste lijn 
hier een versterking van de natuurwaarden en de 
recreatieve mogelijkheden.

Wat het NZKG betreft zijn in het 
Verstedelijkingsconcept in versie 3 alleen 
die onderdelen opgenomen die als 
onmisbaar element zijn geïdentificeerd. 
Elementen waar geen overeenstemming 
over is of die nader onderzoek vergen, 
zijn als zodanig aangegeven en zullen in 
het gezamenlijk proces in het NOVI- 
gebied NZKG verder worden onderzocht 
en besproken. Een procesafspraak 
daarover zal onderdeel uitmaken van het 
bij het aan de Verstedelijkingsstrategie 
verbonden Verstedelijkingsakkoord. De 
raad van Bloemendaal vraagt in het 
bijzonder aandacht voor de
Houtrakpolder. Ten aanzien van deze 
polder houdt de Verstedelijkingsstrategie 
vast aan eerdere afspraken uit de visie 
NZKG 2040. Dit betekent dat eerst 
intensiever gebruik moet worden 
gemaakt van het huidige haventerrein. 
Eventuele discussie over anders inzetten 
van gronden verloopt via het 
Bestuursplatform conform diezelfde 
afspraken uit de Visie NZKG 2040.

(6) De onderbouwing van de spreiding van 
werkgelegenheid over de MRA-regio is nog mager. De 
economische ambitie van Zuid-Kennemerland is steviger 
dan nu in het verstedelijkingsconcept staat verwoord. 
Redenerend vanuit het idee van de polycentrische 
ontwikkeling van de metropool zou het uitgangspunt 
moeten zijn dat in de deelregio's de groei van het aantal 
banen minimaal gelijke tred houdt met de toename van 
het aantal inwoners. Dit ter voorkoming van verdere 
scheefgroei van de woon-werkbalans en de hieraan 
gerelateerde benodigde mobiliteits-investeringen. Het 
toevoegen van werkfuncties rondom de ov-knooppunten 
is daarbij cruciaal om deze woon-werkbalans te 
behouden.

Mede naar aanleiding van deze inbreng 
van de gemeente Bloemendaal zijn in 
Versie 3 van het verstedelijkingsconcept 
de economische profielen van de 
verschillende deelgebieden van de MRA 
aangescherpt. Deels bij de algemene 
teksten van het verstedelijkingsconcept, 
deels bij de gebiedsspecifieke 
beschrijvingen. Ten aanzien van de 
ambitie in te zetten op spreiding van de 
werkgelegenheidsgroei is de inschatting 
dat lOVo daarvan door de overheid 
beïnvloedbaar is. Om de spreiding te 
bewerkstelligen, wordt ingezet op 
ontwikkeling van de stadsharten - dwz 
gemengde stedelijke milieus rond ov- 
knooppunten - van de gemeenten die 
een fors aandeel hebben in de 
woningbouwopgave.

(7) Veel bestaande bedrijventerreinen worden 
getransformeerd tot gemengde woonwerklocaties. Het 
behouden van voldoende gezoneerde bedrijventerreinen 
zoals waarderpolder Haarlem Business park is belangrijk 
om voldoende ruimte voor bedrijvigheid te blijven

Deze reactie onderschrijft de met het 
Verstedelijkingsconcept ingeslagen 
koers. We waarderen deze 
ondersteuning.
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bieden. Het versterken van de economische 
samenwerking aan de westflank van de MRA (Zuid- 
Kennemerland, IJmond, Haarlemmermeer) is belangrijk 
en biedt kansen, Zuid-Kennemerland is meer dan fijne 
woon-, leef- en bezoekersregio.
(8) Het abstractieniveau van de verstedelijkingsstrategie 
en de hieruit voortvloeiende afspraken met Rijk en regio 
is hoog. De genoemde thema's en opgaven vragen om 
een degelijke uitwerking in programma's en projecten.
Wij blijven graag betrokken bij deze uitwerking.

Ook de MRA wil de Bloemendaalse raad, 
net als de andere raden en Staten graag 
betrokken houden bij het vervolg. In het 
proces tot de vaststelling van het 
verstedelijkingsconcept door raden en 
Staten zal aandacht worden besteed aan
het informeren en betrokken houden van
raden en Staten. Voor de verdere 
uitwerking van de
Verstedelijkingsstrategie wordt de 
komende maanden een voorstel 
uitgewerkt voor de samenwerking met 
het Rijk. Voor de hand ligt dat hierin, net 
als tot nu toe, een grote rol is weggelegd 
voor MRA Platform Ruimte. MRA- 
bestuurders kunnen hierin, met 
ruggenspraak van hun raden, de 
belangen van de deelregio naar voren 
brengen. Daarnaast zullen raden en
Staten geïnformeerd worden over de 
voortgang en verdere uitwerking van de 
verstedelijkingsstrategie en zullen 
belangrijke besluiten aan hen worden 
voorgelegd.

In aanvulling op punt vijf heeft het College van B&W van de gemeente Haarlemmermeer op 27 
oktober 2021 een brief gestuurd naar alle leden van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. 
Hierin stellen zij dat dat de Visie NZKG (Noordzeekanaalgebied) 2040 aangepast moet worden om 
ruimte te bieden aan het voortbestaan van de recreatiemogelijkheden in de Houtrakpolder. Er 
wordt geen verzoek gedaan tot aanpassing van de MRA Verstedelijkingsstrategie 2050, maar wel 
wordt er benadrukt dat Haarlemmermeer enige ontwikkeling in de Houtrakpolder onwenselijk vind.

Alternatieven
Het alternatief is om niet in te stemmen met de MRA Verstedelijkingsstrategie 2050.

Overwegingen van het college
Het college vindt het van belang dat er stappen worden gezet om de samenwerking te versterken 
en de integraliteit op ruimtelijk beleid in de regio te verstevigen. Met de MRA 
Verstedelijkingsstrategie bundelen we de overheidskracht richting onder andere het Rijk en werken 
de MRA deelnemers samen om hun ruimtelijk beleid op elkaar af te stemmen. Daarnaast is het van 
belang dat Bloemendaal blijft meepraten om onze belangen te kunnen behartigen. Een specifiek 
voorbeeld hiervan is dat de druk van recreatie en toerisme in Bloemendaal verligt kan worden 
dankzij regionale oplevering van meer recreatiegebieden.

Middelen
Het betreft een ruimtelijke visie, waarvan de eventuele financiële effecten onderwerp van gesprek 
zijn van het bestuurlijk overleg MIRT. De resultaten van dat overleg zullen vervolgens weer worden 
verwerkt in de MRA begroting en verantwoord in de jaarverantwoording.
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Participatie
Om tot dit verstedelijkingsconcept voor de MRA te komen, zijn gesprekken gevoerd met de 
betrokken ambtelijke organisaties, vertegenwoordigers van de platforms en bestuurders uit de 
deelregio's. De raden en Staten zijn gedurende het proces geïnformeerd over de voortgang van het 
proces en op 7 april 2021 zijn de raden uit Zuid-Kennemerland uitgenodigd om hun reactie op de 
eerste versie van het verstedelijkingsconcept te geven. Over de tweede versie van het 
verstedelijkingsconcept is in de periode tot 12 juli 2021 voor de MRA-deelnemers er de 
mogelijkheid geweest om een tweede reactie te geven. Op dit moment kunnen de MRA-deelnemers 
tot 11 februari 2022 hun reactie geven op de derde en laatste versie van de MRA 
Verstedelijkingsstrategie 2050.

Communicatie
» In juli 2020 zijn de raden en staten geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de 

verstedelijkingsstrategie op dat moment. In een brief aan de MRA deelnemers is gedeeld hoe 
de uitgangspunten voor het verstedelijkingsconcept tot stand zijn gekomen.

« Vervolgens is aan de hand van ambtelijke gebiedsgesprekken met deelname en inbreng uit de 
deelregio's inhoudelijke verdieping aangebracht in het verstedelijkingsconcept.

» Op 23 september heeft het MRA bureau een toelichting gegeven op de
verstedelijkingsstrategie tijdens een raadsledenbijeenkomst voor Zuid-Kennemerland en 
IJmond.

» In maart 2021 zijn de raden en staten geïnformeerd over de planning en het 
besluitvormingsproces van de verstedelijkingsstrategie MRA.

» De eerste versie van het verstedelijkingsconcept is op 30 maart 2021 vrijgegeven met de 
status 'ambtelijk concept' voor de consultatie van raden, Staten en stakeholders.

» Voor Zuid-Kennemerland is op 7 april 2021 dit eerste tussenproduct door de projectorganisatie 
toegelicht tijdens informatieve deelregionale Radensessie en zijn de eerste reacties opgehaald. 

» Deze reacties zijn verwerkt in de tweede versie van het verstedelijkingsconcept welke is 
aangeleverd door de MRA in mei 2021.

» Op 8 juli 2021 heeft Bloemendaal een zienswijze ingediend als reactie op de tweede versie.
» Op 8 november 2021 heeft de MRA de derde en definitieve versie van het 

verstedelijkingsconcept aangeleverd.
» De MRA-deelnemers wordt gevraagd om voor 11 februari 2022 de MRA 

Verstedelijkingsstrategie 2050 te bekrachtigen.

Samenwerking (Heemstede)
Bij het opstellen van de eerdere zienswijze heeft samenwerking plaatsgevonden binnen de regio 
Zuid-Kennemerland. Bij het inrichten van de laatste versie van de MRA Verstedelijkingsstrategie 
heeft de regio Zuid-Kennemerland ook samengewerkt.

Vervolgproces/evaluatie
» De Rijk-regio Verstedelijkingsstrategie wordt daarna integraal onderdeel van de

Omgevingsagenda Noordwest Nederland (uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie), die in 
het voorjaar van 2022 wordt vastgesteld.

» De verstedelijkingsopgaven worden in samenspraak met de MRA en het Rijk concreter
uitgewerkt om te komen tot een investeringsstrategie. In een uitvoeringsprogramma worden 
er hierover afspraken gemaakt met het Rijk.

« De MRA zal de Verstedelijkingsstrategie gebruiken om met het nieuwe kabinet afspraken te 
maken in een Verstedelijkingsakkoord.

» Binnen de MRA zal het Verstedelijkingsconcept doorwerken in de relevante uitvoeringslijnen. 
Bestuurlijke gesprekken hierover vinden plaats in de diverse MRA-platforms.
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» 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.

» In het voorjaar van 2022 verwacht de MRA meer informatie te kunnen aanleveren over de 
gezamenlijke MRA en Rijk acties.

Bijlagen
Verstedelijkingsstrategie versie 3 (2021003312)
Nota van beantwoording Verstedelijkingsstrategie (2021003313)
Aanbiedingsbrief Verstedelijkingsstrategie (2021003314)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


