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801. Ruimtelijke ordening

Onderwerp

Zienswijze Verstedelijkingsstrategie versie 2
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2021
besluit:

In te stemmen met de zienswijze van het college op de tweede conceptversie van de
verstedelijkingsstrategie.
De raad voornoemd, d.d. 7 juli 2021,
De VVD dient een amendement in (kenmerk A, corsanummer 2021002208) met als dictum:
Besluit:

In te stemmen met de zienswijze van het college op de tweede conceptversie van de
verstedelijkingsstrategie, met dien verstande dat:
1. de alinea in de zienswijze "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."
wordt aangevuld met de zin
"Het dorpse en groene karakter van Bloemendaal, met de afzonderlijke kernen, is een te behouden
kwaliteit voor de metropoolregio";
2.. De zin "De regio Zuid-Kennemerland blijft graag betrokken bij deze uitwerking" vervalt en wordt
vervangen door: "Wij blijven graag betrokken bij deze uitwerking"
Amendement A wordt aangenomen met 15 stemmen voor
stemmen tegen (HvB, ZB).
Met inachtneming van het aangenomenajneríďemi
15 stemmen voor (VVD, GrL, Dťtö^-eöÄJPvdA, VDI
de voorzitt

de griffier,

(D7~GrL, D66, CDA, PvdA, VDB) en 2
snomen met

2-

-

Voorgesteld besluit

In te stemmen met de zienswijze van het college op de tweede conceptversie van de
verstedelijkingsstrategie.
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. In twee regionale radenbijeenkomsten zijn de vorderingen toegelicht met de hier
voorgelegde tussenstand als voorlopige uitkomst. Tijdens het Bestuurlijk Overleg
Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) van november 2021 met de
bewindslieden worden met het Rijk nadere afspraken gemaakt. Maar eerst worden raden en staten
nu gevraagd om hun zienswijze te geven op het voorliggende Verstedelijkingsconcept, met name
de ambities en de keuzevraagstukken voor Zuid-Kennemerland die expliciet zijn opgenomen op
pagina 57-61 van het Verstedelijkingsconcept. De Verstedelijkingsstrategie wordt definitief
vastgesteld in de raden en staten na het BO MIRT.
Beoogd effect
Op basis van de zienswijzen van alle deelnemers in de MRA zal de verstedelijkingsstrategie worden
aangescherpt. 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.
Politieke keuzeruimte

De versie die nu voorligt betreft een conceptversie. Alle MRA-deelnemers hebben nu de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De definitieve versie zal in het eerste kwartaal van
2022 ter vaststelling aan de raden en Staten worden aangeboden.
Gedachtegang

Argumenten
1. De aard en omvang 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

-3Het 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
Rijk-regioprogramma'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
In de verstedelijkingsstrategie staan op dit moment een aantal punten die steviger naar voren
gebracht moeten worden. Zo is er onder andere meer aandacht voor de impact van recreatie en
toerisme gewenst. Dit is meegenomen in de zienswijze van het college.
Alternatieven
Het alternatief is om de zienswijze van het college aan te passen middels een amendement of om
geen zienswijze in te dienen. Het is echter belangrijk om te belangen van Bloemendaal en ZuidKennemerland te benadrukken.
Overwegingen van het college

Om de raad goed te betrekken bij de besluitvorming en de democratische legitimiteit te borgen is
het belangrijk om de zienswijze aan de raad voor te leggen.
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.
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 kunnen de MRA-deelnemers tot 12 juli 2021 een zienswijze geven.
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.
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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 nu voorliggende tweede versie van het
verstedelijkingsconcept. De MRA-deelnemers wordt gevraagd om voor 12 juli 2021 hun
wensen en opvattingen over het verstedelijkingsconcept te geven.
Samenwerking (Heemstede)

Bij het opstellen van de zienswijze heeft samenwerking plaatsgevonden binnen de regio ZuidKennemerland.
Vervolgproces/evaluatie

De reacties van de MRA deelnemers worden gebruikt in de totstandkoming van versie 3
van het Verstedelijkingsconcept.
Deze versie wordt, inclusief nota van beantwoording op de reacties, de
investeringsstrategie en de boogde bestuurlijke afspraken bij het BO MIRT, na de zomer
opgeleverd en voorgelegd aan het bestuurlijk overleg van het platform Ruimte van de MRA.
MRA-bestuurders bespreken daarbij de opstelling van de regio en kunnen daarbij punten
inbrengen vanuit de eigen deelregio.
Uiteindelijk wordt deze versie voorgelegd aan de stuurgroep voor de
verstedelijkingsstrategie die vanuit de MRA en het Rijk is gevormd.
Na behandeling in de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie van 17 september 2021 wordt
een brief verstuurd met de uitkomsten hiervan.
De Verstedelijkingsstrategie, inclusief een concrete set afspraken en voorstel voor het
vervolgproces, wordt voorgelegd in het BO MIRT in november.
De Verstedelijkingsstrategie wordt vervolgens eind 2021/begin 2022 aangeboden voor
besluitvorming/instemming in raden en Staten.
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.
Interbestuurlijke afstemming over nadere democratische besluiten en uitvoering daarvan
op de diverse bestuursniveaus blijft ook daarna essentieel.
Bijlagen

Verstedelijkingsstrategie concept versie 2 (2021001692)
Aanbiedingsbrief verstedelijkingsstrategie (2021001693)
Zienswijze verstedelijkingsstrategie (2021001671)
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

