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Betreft Ouderkerk aan de Amstel
Zienswijze MRA werkplan 2021 datum

Geachte heer Rienties, 

Per 1 januari 2017 is de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) gestart. Elk jaar wordt een werkplan en een begroting opgesteld voor 
het volgende jaar. Begin juli 2020 heeft de MRA haar werkplan en 
conceptbegroting 2021 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten en 
provincies.

Ouder-Amstel maakt gebruik van deze mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen op het werkplan 2021. Het werkplan geeft aanleiding tot het indienen 
van een zienswijze met betrekking tot het proces en de planning van de 
verstedelijkingsstrategie.  

Alvorens vervolgstappen in het proces van de Verstedelijkingsstrategie te 
zetten zal eerst per gemeente moeten worden opgehaald en afgestemd wat 
de visie is op de ruimtelijke en sociale ordening, het woonbeleid, mobiliteit en 
energietransitie. Dit moet integraal worden benaderd en niet alleen vanuit het 
platform Ruimte. Het proces dient transparant te zijn met vooraf gedeelde 
stappen, met per stap daadwerkelijk input en terugkoppeling naar alle 
gemeenten/deelregio’s. Vervolgens is het noodzakelijk dat duidelijkheid 
ontstaat over het besluitvormingsproces; wat wordt wanneer waar behandeld 
en vastgesteld en welke rol hebben raden en staten hierin?

In de bijlage bij het werkplan zijn alle uitgewerkte jaarplannen en 
uitvoeringslijnen opgenomen. Met betrekking tot de Verstedelijkingsstrategie 
is de afgelopen maanden vanuit de AM regio meermalen door diverse 
ambtenaren en wethouders onvrede geuit over met het proces van de 
Verstedelijkingsstrategie, onder andere via platform Ruimte. Deze onvrede is 
ook geuit in het portefeuillehouders overleg Bouwen en Wonen van de AM en 
de MRA. 

In de Uitvoeringslijn 2.1 Verstedelijkingsstrategie (bladzijde 45 en 46 van het 
MRA Werkplan) is een meerjarenplanning opgenomen voor de 
Verstedelijkingsstrategie. Voor een goede bestuurlijke afstemming is meer tijd 
nodig en een ander proces. 
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De Verstedelijkingsstrategie is een belangrijk regionaal traject: niet alleen 
worden er regionale (ruimtelijke) afspraken gemaakt, maar het vormt ook de 
basis voor de belangrijkste rijksinvesteringen de komende jaren. De urgentie 
is hoog. Er zijn grote en complexe uitdagingen en hoge ambities op het 
gebied van wonen, mobiliteit, werken, verduurzaming, landschap en 
leefbaarheid, gecombineerd met de relatief geringe beschikbare ruimte. 
De MRA Verstedelijkingsstrategie wordt onderdeel van de landelijke 
omgevingsagenda. Dit is de agenda van de Nationale Omgevingsvisie, de 
NOVI. De Verstedelijkingsstrategie moet daarom ook goed aansluiten bij de 
Provinciale Omgevingsvisies (POVI’s) en de (nog op te stellen) gemeentelijke 
omgevingsvisies en –agenda’s. Draagvlak voor de Verstedelijkingsstrategie 
binnen de MRA is essentieel voor afspraken tussen de MRA en het Rijk.

De hoofdlijn van de Verstedelijkingsstrategie is de polycentrische gedachte: 
een sterke kernstad Amsterdam met daaromheen zelfstandige, sterke steden 
/ regio’s. De relatie tussen kernstad, landschap en omliggende steden is 
evident. Voor die gedachte is zeker wat te zeggen. Het lijkt er echter toe te 
leiden er een irreëel, maakbaar wensbeeld ontstaat, dat los staat van de 
kwaliteiten van een gebied. Dit gaat bijvoorbeeld over het spreiden van de 
‘nieuwe economie’, het verplaatsen van cultuur en onderwijs naar de randen 
van de MRA, of het centraal bepalen van de percentages sociale woningbouw.

Gezien de vele opgaven die op de MRA afkomen is het noodzakelijk om 
hierover goede en samenhangende keuzes (met het rijk en binnen de regio) 
te maken in de MRA Verstedelijkingsstrategie. Dit geldt zeker voor de grootste 
(systeem-) keuzes die voor de MRA gemaakt moeten worden. Er zijn echter 
ook keuzes waar de gemeenten zelf ook over gaan. 

Het kan niet zo zijn dat in de Verstedelijkingsstrategie keuzes of besluiten 
opgenomen worden die nog niet door de gemeenten zelf genomen zijn. In het 
kader van de op te stellen omgevingsvisies zijn gemeenten nog veelal aan het 
nadenken over deze keuzes.  
Bovenstaande vraagt om een herijking van het proces en de planning voor de 
verstedelijkingsstrategie zoals door de MRA in het Werkplan is voorgesteld.
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