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Amsterdam: een dynamische,  
groeiende stad met een uiteen- 
lopende vraag naar ruimte 

Samen met de omliggende gemeenten is 
Amsterdam een economische aanjager voor 
de regio en het land. De dynamische, 
dienstengeoriënteerde economie van de stad 
bestrijkt een breed spectrum,  van grote 
internationale ondernemingen tot kleine start-
ups. De stad en regio hebben goede ver-
bindingen met de rest van Europa, via het 
spoor, door de lucht en over zee. De 
internationale vluchthaven Schiphol en de 
haven van Amsterdam zijn belangrijke 
Europese hubs. Het is een plek waar mensen 
willen investeren, wonen en werken. En een 
plek die mensen willen bezoeken – het aantal 
toeristen stijgt nog elk jaar. 
  
De huidige bevolkingstrends voorspellen een 
gestage groei van Amsterdam en de 
Metropoolregio Amsterdam voor de 
komende 25 jaar. De verwachting is dat de 
stad zal groeien van 834 713 inwoners in 2016 
naar iets meer dan 1 miljoen in 2040. Deze 
verwachte toename van ongeveer 23% komt 
bovenop een continue groei van de bevolking 
in de afgelopen 15 jaar. Voor de Metropool-
regio Amsterdam wordt een groei verwacht 
van 20% tot 2040. 
  
De groeidynamiek van de stad zorgt voor een 
hoge druk op het grondgebruik. Amsterdam 
heeft een behoorlijk hoge bevolkingsdichtheid 
en weinig ruimte om uit te breiden. Dit 
betekent ook een beperkt aanbod voor 
nieuwe grondontwikkeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bevolkingsdichtheid van Amsterdam is met 
4954 per km2 een stuk hoger dan de om-
liggende gemeenten; gevolgd door Haarlem 
met 1757 per km2. Met 1,97 mensen per 
woning in 2015 heeft Amsterdam ook een lage 
gemiddelde woningbezettingsgraad, lager dan 
alle vergelijkbare metropoolregio's. 
  
De hieruit voortvloeiende sterke groei van de 
huizenprijzen brengt de betaalbaarheid van 
de stad in gevaar, vooral voor de midden-
inkomens die niet in aanmerking komen voor 
sociale huur. Ondertussen heeft de grote 
sociale huursector problemen om de vraag 
naar betaalbare huurwoningen bij te benen. 
De populariteit van Amsterdam onder 
toeristen zet het historische centrum van de 
stad onder druk en dreigt de diversiteit van de 
binnenstad, de verhouding tussen wonen, 
werken en recreëren, te ondermijnen. 
  
Er worden uitgebreide debatten gevoerd over 
waar er uitgebreid zou kunnen worden, 
vooral in het gebied bij de luchthaven. Verder 
zorgt de bevolkingsgroei ook voor toenemen-
de druk op de verkeer- en vervoernetwerken 
die zo belangrijk zijn voor het succes van deze 
regio met zijn polycentrische structuur. Er is 
een grote, toenemende vraag naar grond in de 
stad en in de wijdere metropoolregio. De 
oplossingen voor deze problemen vereisen 
samenwerking tussen verschillende overheids-
lagen en tussen de publieke en private sector. 
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Als Amsterdam de vraag naar huisvesting niet 
meer adequaat kan opvangen, bestaat er het 
risico dat koop- en huurprijzen zo hoog 
oplopen dat veel inwoners het niet meer 
kunnen betalen om in de stad te wonen.  
Bedrijven hebben hier ook last van. Het maakt 
het moeilijker voor ondernemers om hun 
bedrijf te runnen, werknemers te vinden en 
concurrerend te blijven terwijl ze salarissen 
moeten betalen die de hogere woonkosten 
van hun werknemers compenseren. 
  
Ruimtelijke ordening speelt een belangrijke 
rol om aan de woningvraag te kunnen 
voldoen. Daarmee kunnen nieuwe gebieden 
worden ontwikkeld en getransformeerd en 
een efficiënter gebruik van de beschikbare 
ruimte worden gestimuleerd. Plannings-
richtlijnen en bestemmingsplannen geven aan 
wat waar gebouwd mag worden en hoe lang 
het duurt om een bouwvergunning te krijgen. 
Dit heeft weer invloed op de bouwkosten die 
uiteindelijk worden gedragen door de 
eigenaar/huurder. Op deze manier hebben 
planning en regulering van grondgebruik 
invloed op het woonaanbod en de kosten van 
huisvesting. 
   
Woonlasten in Amsterdam liggen een stuk 
boven het nationaal gemiddelde. In 2015 
waren de maandelijkse kosten voor een 
woning met minder dan 75 m2 netto 
vloeroppervlak 979 euro in Amsterdam 
tegenover het landelijk gemiddelde van 793 
euro. Ook de huurprijzen in de vrije sector zijn 
de laatste jaren fors gestegen in Amsterdam. 
In tegenstelling tot de landelijke Nederlandse 
woningsector heeft Amsterdam een veel lager 
aandeel koopwoningen (30% tegenover 60% 
landelijk), met een grotere sociale 
woningvoorraad (50% tegenover 33% landelijk) 
en een grotere sector vrije huur (meer dan 
20% versus 7% landelijk). De grote sociale 
woningvoorraad is één van de redenen dat de 
stad weinig ruimtelijke segregatie kent – lage 
inkomens zijn relatief gelijkmatig verspreid 
over de verschillende stadswijken. In 2015 was 
de gemiddelde sociale huur 496 euro per 

maand, terwijl de gemiddelde huur in de vrije 
markt op 745 euro lag. De inkomensgrens om 
in aan-merking te komen voor sociale huur is 
maximaal 34 duizend euro per jaar. 
   
Recentelijk zijn er in het sociale huursysteem 
inkomensgerelateerde huurverhogingen inge-
voerd voor huurders met middeninkomens. 
Het doel van die aanpassing is om mensen met 
hogere inkomens te stimuleren om uit hun 
sociale huurwoning te verhuizen en zo ruimte 
vrij te maken voor inwoners met lagere 
inkomens. Sinds 2011 komen alleen huis-
houdens met een inkomen beneden een 
bepaald gemiddeld inkomen in aanmerking 
voor sociale huur. Vroeger lag deze grens 
hoger. De vraag naar sociale huur blijft hoog. 
Als gevolg van deze hervormingen drijven de 
vraag naar private huurwoningen in 
combinatie met schaarste de huurprijzen in de 
vrije sector omhoog. De vraag naar 
huurwoningen neemt verder toe vanwege een 
verdere verlaging van de hypotheek-
renteaftrek en scherpere eisen met betrekking 
tot de maximale hypotheek ten opzichte van 
de woningwaarde waardoor het moeilijker is 
voor starters om een woning te kopen. 
Daarnaast is er een nieuwe heffing geïntro-
duceerd voor huiseigenaren met meer dan 10 
eenheden in hun bezit, is het aandeel van 
woningcorporaties in de vrije huursector 
verkleind en is de verkoop van hun panden in 
de vrije sector vrijgegeven. Als gevolg hiervan 
is de woningvoorraad van woningcorporaties 
de afgelopen jaren geslonken. 

De noodzaak om nieuwe inwoners een plek te bieden en tegelijk 
de huisvesting betaalbare te houden  is een van de grootste 
uitdagingen waar de stad momenteel voor staat 
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De regio heeft te maken met conflicterende belangen voor 
grondgebruik en milieubescherming 
 Stadsplanners schatten in dat er 
momenteel genoeg ruimte is om aan de 
groeiende vraag te voldoen, onder meer 
door transformatie van niet of 
onvoldoende gebruikte ruimtes, zoals 
leegstaande kantoorgebouwen of 
voormalige industrieterreinen. De stad 
heeft ook een aantal slimme oplossingen 
bedacht, zoals de bouw van wooneilanden 
in de baai van de stad, om te kunnen 
voldoen aan de woonbehoeften van een 
groeiende bevolking. Maar in de komende 
jaren zijn er nog veel meer nieuwe 
woningen nodig, in de stad en in de regio. 
Daarbuiten is er ook behoefte aan publieke 
ruimte voor de ontwikkeling van publieke 
voorzieningen, bedrijven, culturele voor-
zieningen etc. 
   
Voor ontwikkelaars is het moeilijker om te 
te verdichten dan uitleglocaties te 
ontwikkelen, omdat er vaak veel meer 
partijen bij betrokken zijn waarmee 
rekening gehouden moet worden. Dat 
nadeel wordt gedeeltelijk gecompenseerd 
door hogere marktprijzen. Maar het blijft 
de vraag of er aan deze woningvraag 
voldaan kan worden en grootschalige 
ontwikkeling in groene gebieden in de 
regio voorkomen kan worden. De behoefte 
aan  woningen roept ook vragen op over 
de hoogte en dichtheid van nieuwe 
bebouwing. Om de groeiende bevolking te 
kunnen huisvesten, zijn er mogelijk hogere 
appartementsgebouwen nodig dan voor-
heen wenselijk of toegestaan was. 
  
De sterke verstedelijking van de laatste 60 
jaar laat zien dat de druk om uit te 
breiden hoog is. Ondanks jarenlange 
consensus over bufferzones en geluids-
contouren, staan bepaalde gebieden onder 
toenemende druk om ontwikkeld te 
worden. Er zijn ook groeiende spanningen 
tussen het gebruik van het landelijk gebied 
voor landbouw en veeteelt, recreatie en 
natuur.  
 

Door demografische en socio-culturele 
ontwikkelingen zal recreatie buiten de stad 
tot 2040 naar verwachting met 30% 
stijgen. Het aantal toeristen dat de regio 
aandoet groeit met 8% per jaar, en zij 
bezoeken steeds vaker ook gebieden 
buiten het centrum van Amsterdam. 
   
Er zijn toenemende conflicten met het 
agrarisch gebruik van het buitengebied. In 
de veengebieden die vaak een grote 
culturele en historische betekenis hebben 
staan grootschalige boerderijen die 
produceren voor de wereldexport en 
moeilijk te rijmen zijn met de ruimtelijke 
kwaliteits- en milieudoelen voor een open 
landschap, duurzaam waterbeheer, bio-
diversiteit en reductie van CO2. 
  
Verwachte effecten van 
klimaatverandering – frequentere en 
krachtiger stormen, een rijzende 
zeespiegel en overstromingen – vormen 
een uitdaging voor huidige en 
toekomstige grondbestemmingen. Neder-
land heeft een lange historie in 
overstromingsbeheer en investeert in de 
versterking van primaire waterkeringen 
langs de kust en elders. Om klimaat-
verandering tegen te gaan, zijn er 
ambitieuze plannen opgesteld voor de 
ontwikkeling van duurzame energie in de 
regio, waar soms land voor nodig is. Denk 
daarbij aan de ruimte die nodig is voor 
meer windturbines in Flevoland of voor de 
ontwikkeling van zogenaamde zonne-
velden. Dit soort projecten moet op zijn 
beurt weer compatibel zijn met water-
beheer. Er zijn ook plannen om in 
Amsterdam een circulaire economie tot 
stand te brengen en de afvalberg te 
reduceren (bijv. door bouwmaterialen te 
recyclen en warmte uit industriële maak-
processen te hergebruiken). 
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Door nieuwe investeringen in het wegennet en 
openbaar vervoer wordt de bereikbaarheid 
binnen de metropoolregio vergroot, in het 
bijzonder in groeigebieden, zoals bijvoorbeeld 
het gebied rond de luchthaven dat is 
uitgegroeid tot een belangrijke motor van 
werkgelegenheid. Maar belangrijke hubs zoals 
Schiphol en de haven brengen ook spanningen 
met zich mee tussen economische ontwikkeling, 
nieuwe banen en bereikbaarheid aan de ene 
kant, en milieubescherming, verkeersdrukte en 
leefbaarheid aan de andere kant. Hoewel deze 
spanningen al langer duidelijk zijn, is het door de 
verdere toename van bedrijfsactiviteiten en 
bevolkingsgroei nog lastiger geworden om de 
belangen van verschillende gebruikers in balans 
te brengen. 
   
Alle vormen van mobiliteit laten groei zien in 
Amsterdam. De toename van de bevolking en 
werkgelegenheid en het toenemend aantal 
toeristen in de stad verhoogt de druk op allerlei 
vormen van vervoer, zelfs op duurzaam vervoer. 
De meerderheid (63%) van de Amsterdammers 
gebruikt dagelijks de fiets. Iets meer dan 
eenderde van alle verkeersbewegingen in de 

stad komt voor rekening van fietsers, vergeleken 
met 22% voor auto's en 16% voor het openbaar 
vervoer. In het centrum ligt dit percentage voor 
de fiets op 48%. 
  
Een belangrijke missie voor lokaal verkeer en 
vervoer is een goede balans tussen de 
verschillende belangen van verschillende 
gebruikers – bijv. de spanningen die door 
ruimtegebrek ontstaan tussen fietsers, e-bikes 
en scooters, en tussen fietsers en voetgangers. 
Daarnaast is het nodig duurzaamheid en 
bereikbaarheid met elkaar in balans te brengen; 
dat wil zeggen, naarmate de afhankelijkheid van 
de auto afneemt, de bereikbaarheid op peil te 
houden of zelfs te overtreffen met duurzame 
vervoersopties.  Het grondgebruik – dichtheid, 
bereikbaarheid, functiemenging – is voor de 
balans een kritische factor. 
 

Grondgebruik en transport op elkaar afstemmen 
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Toerisme verandert het grondgebruik in het centrum van 
Amsterdam 
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Amsterdam heeft een bloeiende en groeiende 
toerisme-industrie. De bezettingsgraad van 
hotelkamers groeit sneller dan het landelijk 
gemiddelde. In 2014 nam de metropoolregio 
Amsterdam 42% van alle hotelboekingen in het 
hele land voor zijn rekening. De omvang van het 
toerisme in Amsterdam heeft grote invloed op 
de stad en de stadswijken, met name voor de 
binnenstad waar veruit de meeste hotels en 
toeristen zich concentreren. Een overvloed aan 
toeristen brengt de leefbaarheid in het gedrang 
door toenemende verkeersdrukte en 
toenemende belasting van de lokale 
voorzieningen, waaronder watersystemen en 
afvalbeheer. Het kan ook de variatie aan 
bedrijven en winkels beperken, vooral in het 
centrum, waardoor de stad zijn functie en 
betekenis voor de dagelijkse behoeften van de 
inwoners verliest. 
  
De groei van niet-gereguleerde verhuur in de 
toeristensector leidt in bepaalde wijken tot 
stijgende huurprijzen in de vrije sector. 
Momenteel zijn er via Airbnb naar schatting 14 

duizend appartementen op de markt in 
Amsterdam. De beschikbare data bestaat 
grotendeels uit schattingen die zijn gebaseerd 
op beschikbare advertenties en informatie van 
de grootste verhuurplatforms. De gemeente 
heeft informatie van openbare beschikbare 
advertenties in kaart gebracht om inzicht te 
krijgen in het aantal en soort woningen dat via 
Airbnb in de stad wordt aangeboden en in welke 
wijken deze zich bevinden. Tot nu is er echter 
nog weinig onderzoek gedaan naar de impact 
van dit fenomeen op de betaalbaarheid van 
huizen, en Airbnb is slechts een van de vele 
bedrijven in de wereld die dit soort diensten 
aanbieden. Uit een recent onderzoek in New 
York bleek dat in elk van de Airbnb top-20 wijken 
in Manhattan en Brooklyn de gemiddelde 
huurverhoging tussen 2011 en 2015 twee keer 
zo hoog lag als in de rest van de stad. In steden 
als Berlijn en Barcelona zijn nu strikte richtlijnen 
opgesteld om dit effect tegen te gaan. 
  
 



Vanaf 1896 heeft Amsterdam het overgrote 
deel van zijn grond in eigen bezit gehouden: de 
stad bezit momenteel ongeveer 80% van alle 
grond binnen de gemeentegrenzen. Op een 
groot gedeelte van deze grond zit erfpacht. Dit 
betekent dat de gemeente eigenaar van de 
grond blijft terwijl de grondpachter voor een 
lange tijd gebruik mag maken van de grond in 
ruil voor een erfpachtsom (de canon) die 
periodiek moet worden afgedragen. In het 
systeem van voortdurende erfpacht met 
periodieke revisie, werd de canon elke 50 jaar 
opnieuw vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 

In 2016 is Amsterdam overgestapt op een 
eeuwigdurende erfpacht Hierbij berekent de 
gemeente het bedrag dat de pachters voor de 
grond moeten betalen voor eens en voor altijd. 
Dit systeem biedt pachters meer duidelijkheid 
over de kosten die zij moeten betalen voor de 
pacht. De erfpacht wordt dan alleen jaarlijks 
geïndexeerd op basis van de inflatie. Hoewel het 
nieuwe systeem de stad in staat stelt om te 
profiteren van waardestijging op het moment 
dat er een verandering (herontwikkeling, 
herbestemming) plaatsvindt, zal de gemeente 
niet langer kunnen profiteren van grond-
prijsstijgingen (die om andere redenen bovenop 
de inflatie in de loop van de tijd plaatsvinden) 
om die aan te wenden voor publieke doelen. 
  
 
 

Amsterdam heeft het leeuwendeel van de grond in de stad in eigen 
bezit en exploiteert deze via een erfpachtsysteem 
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Een veranderend systeem voor 
ruimtelijke ordening 
 

De Wet ruimtelijke ordening (2008) is de 
kaderwet waarin de ruimtelijke ordening in 
Nederland is geregeld. Samen met de 
bijbehorende reguleringen vormt het de 
wettelijke basis voor structuurplannen, 
bestemmingsplannen en projectplannen. In 
Nederland zijn er twee hoofdtypen van 
ruimtelijke plannen: structuurvisies en 
bestemmingsplannen. Bij wet moeten de drie 
overheidslagen (Rijk, provincie en gemeente) 
alle drie structuurplannen maken waarin zij 
hun ruimtelijke doelen op hoofdlijnen 
vastleggen, alsmede de beleidsmaatregelen 
om deze doelen te bereiken. Structuurplannen 
zijn strategisch ruimtelijke plannen.  
   
Structuurvisies zijn zelf-bindend. Dit wil 
zeggen dat de plannen van bijvoorbeeld een 
hoger overheidsorgaan niet juridisch bindend 
zijn voor een lager orgaan. Waar er geen 
overeenstemming kan worden bereikt tussen 
verschillende overheidslagen, kan de provincie 
of het Rijk formeel verzoeken om de plannen 
op lager niveau aan te passen aan de plannen 
op hoger niveau. Als de lagere overheidslaag 
hier niet aan meewerkt, kan het hiertoe 
worden gedwongen middels een verordening. 
Daarnaast kunnen het Rijk en de provincies 
direct instructieregels opleggen aan 
gemeenten.  De horizontale coördinatie 

binnen de drie overheidslagen vindt plaats 
middels de wettelijke eis om ruimtelijk 
relevante beslissingen te coördineren tussen 
de verant-woordelijke autoriteiten op het 
betreffende bestuursniveau. 
  
De kaderrichtlijnen zijn flexibel, zodat 
verschillende overheidslagen ze naar hun 
eigen behoeften en belangen kunnen 
interpreteren. Elke overheid is vrij om zelf de 
inhoud te bepalen, maar elke overheid moet 
wel gebruik maken van dezelfde 
planningsinstrumenten. Verder zijn de over-
heden vrij om een vorm te kiezen die het 
beste past bij hun ruimtelijke opgaven, werk-
wijzen en politieke en bestuurlijke cultuur. 
  
Het systeem van de ruimtelijke ordening is 
sterk gebaseerd op vertrouwen.  Het gaat 
ervan uit dat de verschillende overheidslagen 
gewenste ruimtelijke doelen zullen realiseren 
zoals de bescherming van groengebieden, en 
nauw samen zullen werken om nieuwe 
uitdagingen het hoofd te bieden. Één van de 
belangrijkste uitdagingen waar Amsterdam 
momenteel mee te maken heeft is de bouw 
van meer woningen om te voorzien in de vraag 
van een groeiende bevolking. 
 

Nederland heeft zelfbindende strategische ruimtelijke 
ordeningsplannen voor elk overheidsniveau 
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De nationale structuurvisie - “een 
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig Nederland” 
 
De Rijkstructuurvisie is een strategisch 
beleidsdocument voor ruimtelijke 
ontwikkeling dat zich richt op de problemen en 
doelstellingen die belangrijk zijn voor het land 
als geheel. In de Rijksstructuurvisie (2012) staan 
acht langetermijn doelen (tot 2040) en drie 
middenlange termijn doelen tot 2028 
beschreven. De Rijksstructuurvisie moet overlap 
tussen verschillende overheidslagen terug-
dringen, regelgeving minder complex maken en 
zoveel als mogelijk de verantwoordelijkheden 
voor ruimtelijke ordening decentraliseren en 
neerleggen bij lagere overheden. De 
structuurvisie noemt dertien nationale 
belangen waarvoor de rijksoverheid zelf de 
verantwoordelijkheid houdt. Dit betekende een 
grote verschuiving in het beleid voor ruimtelijke 
ordening op nationaal niveau. In het verleden 
speelde de rijksoverheid een grote rol bij 
stedelijke planning, bijvoorbeeld door 
percentages van bebouwde grond in stedelijke 
centra voor te schrijven of door landelijke 
bufferzones en herstructureringsdoelen vast te 
leggen. Nu intervenieert de rijksoverheid alleen 
in stedelijke regio's bij belangrijke vervoers-
knooppunten en havens en alleen in samen-
spraak met lokale en regionale overheden. 
 
Structuurvisie Noord-Holland - 
“kwaliteit door veelzijdigheid” 
  
Op provinciaal niveau gaat de Structuurvisie 
Noord-Holland 2040 in op de verwachte 
ruimtelijke ontwikkelingen op de lange 
termijn. Het plan bestrijkt alle beleidsterreinen 
die een impact hebben op de ruimtelijke 
omgeving: economie, milieu, landschap, natuur, 
ruimtelijke kwaliteit, landbouw en veeteelt, 
water, verkeer en transport, en cultuurhistorie. 
Niet op elk beleidsterrein wordt even diep 
ingegaan. De meeste aandacht wordt 
geschonken aan de drie hoofdbelangen van de 
provincie: i) klimaatverandering en -
bestendigheid; ii) duurzaam ruimtegebruik; en 
iii) ruimtelijke kwaliteit, waaronder het behoud 
van cultuur- en natuurlandschappen en groen 
om de stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       

onder meer met betrekking tot de bescherming 
van groene bufferzones en de bescherming van 
het buitengebied tegen verdere verstedelijking 
(tenzij het aantoonbaar absoluut noodzakelijk 
is). 
  
De Structuurvisie Amsterdam 2040 - 
“economisch sterk en duurzaam” 
  
De Structuurvisie Amsterdam  2040 (2012–
2040) presenteert een ambitieus programma 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. 
Deze is gebaseerd op bestaande ruimtelijke 
structuren, veranderingen die nu plaatsvinden 
en plannen voor de toekomst –  waaronder het 
meest dringende plan: huisvesting voor de 
groeiende bevolking. Kernidee van de visie is 
dat economische ontwikkeling en 
duurzaamheid elkaar als doelen kunnen 
versterken.  
  
De stad zet in op:  
• verdichting, om tussen nu en 2040 70 000 

nieuwe woningen te realiseren;  
• monofunctionele gebieden transformeren 

tot gemengde woon-werkmilieus; regionaal 
verkeer en vervoer verbeteren en het aantal 
verbindingen tussen knooppunten 
vergroten;  

• een hoogwaardiger inrichting van de 
openbare ruimte met strengere 
ontwerpnormen en meer ruimte voor 
wandelen en fietsen;  

• investeren in recreatief gebruik van groen 
en water;  

• voorbereiden op het post-fossiele 
brandstoftijdperk. 

  
Bestemmingsplannen zijn het belangrijkste 
juridische instrument van de ruimtelijke 
ordeningen. Zij vormen de basis waarop 
beslissingen over bouwaanvragen worden 
genomen. Bestemmingsplannen worden op 
basis van uitgebreid onderzoek en publieke 
inspraak elke tien jaar opnieuw opgesteld. 
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Een afnemende rol voor actieve 
bestemmingsplannen in de stad 
 
In Nederland is ruimtelijke ordening meer dan 
alleen maar “passief plannen” (wachten op een 
initiatief en daar invloed op proberen uit te 
oefenen); het betekent ook “actief plannen”, 
het initiatief nemen om de gewenste 
veranderingen door te voeren. De stad verwerft 
grond, maakt het rijp voor bouw en gebruik en 
zet het op de markt. De rol van de stad is hierbij 
niet wettelijk bepaald.  
  
Actief plannen wordt de laatste tijd minder 
vaak ingezet. De ruimtelijke strategie is aan het 
verschuiven van aanbodgericht naar 
vraaggericht. De stad verlaagt zijn risico's door 
kleinschaliger projecten en een gefaseerde 
aanpak van nieuwe uitbreidingen. Deze 
veranderende rol in publiek geleide ontwikkeling 
heeft veel gevolgen voor bepaalde soorten 
projecten, zoals industrieterreinen, waarvoor 
gemeenten altijd de belangrijkste aanbieders 
waren. Met de verschuiving in schaal en scope 
van projecten die middels actief plannen 
gerealiseerd worden, is er meer behoefte aan 
initiatieven en investeringen uit de private 
sector om de ruimtelijke doelstellingen van de 
stad te helpen verwezenlijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De nieuwe Omgevingswet heeft grote 
gevolgen voor de ruimtelijke ordening 
 
In 2016 werd de nieuwe Omgevingswet 
aangenomen, waarmee een grote verandering 
werd aangebracht in het stelsel van de 
ruimtelijke ordening. De Omgevingswet bundelt 
26 bestaande wetten in één wet, voegt 120 
algemene maatregelen samen tot vier en 
vereenvoudigt meer dan honderd ministeriële 
regelingen om meer coherentie aan te brengen. 
  
De nieuwe wet treedt in 2019 in werking en 
gemeenten zijn nu bezig om zich hierop voor te 
bereiden. Het doel van de wet is de integratie 
van regelgeving rond een aantal fysieke 
beleidsterreinen – waaronder natuur, water, 
bouwen, wonen, duurzaamheid – en de besluit-
vorming van ruimtelijke projecten te versnellen. 
Een belangrijke verandering op gemeenteniveau 
is de introductie van één omgevingsplan voor 
het gehele gemeentelijke grondgebied. 
Hieronder valt ook het relevante beleid 
betreffende de fysieke leefomgeving. Alle 
bestemmingsplannen worden “een van 
rechtswege” omgevingsplan. Gemeenten 
hebben tien jaar om de bestemmingsplannen 
om te zetten . De verwachting is dat sommige 
gebieden een hoge mate van bescherming zullen 
genieten, zoals historisch erfgoed,  terwijl 
andere aan veel minder regels en beperkingen 
gebonden zullen zijn en open zullen staan voor 
experiment en flexibel gebruik. 
   
De nieuwe Omgevingswet betekent dat men 
afscheid neemt van de filosofie van het 
“statisch plannen”. Hierin gaat de wet uit van de 
kracht van de Nederlandse ruimtelijke ordening, 
die wordt gekenmerkt door een hoge mate van 
vertrouwen tussen de verschillende partijen, een 
cultuur van samenwerking tussen gemeenten en 
tussen verschillende overheidslagen, en 
loyaliteit aan gedeelde kernwaarden. Het idee 
van flexibiliteit met betrekking tot de 
bestemming van gebieden sluit aan bij 
belangrijke strategieën zoals Amsterdams 
transitie naar een circulaire economie – een 
cyclische benadering van afvalbeheer en 
restproducten. 
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Amsterdam is een van de meest polycentrische 
regio's binnen de OECD, met meerdere 
stedelijke centra binnen de Functional Urban 
Area (FUA) - een term die door de OECD is 
gedefinieerd als het gebied waarbinnen 
mensen wonen, werken en forenzen. De FUA 
van Amsterdam beslaat in totaal 57 gemeenten. 
Hiervan vormt Amsterdam samen met acht 
andere steden de kern van de regio. De andere 
gemeenten vormen het forensgebied. In 2014 
telde de FUA van Amsterdam 2 452 659 
inwoners, een veelvoud van de 810 937 (2014) 
die er in de gemeente Amsterdam zelf wonen. 
In zulke regio's verschuiven agglomeratie-
voordelen van lokale stedelijke systemen naar 
een grotere metropolitane schaal, wat zorgt 
voor spreiding van werkgelegenheid, voor-
zieningen en diensten. De polycentriciteit van 
de metropoolregio Amsterdam is voor een 
groot deel tot stand kunnen komen door de 
groei van het aantal autoforensen en 
uitbreiding van het wegennetwerk.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Amsterdamse metropoolregio is op talloze 
manieren verbonden: van de inrichting van 
infrastructuur en vervoer, tot het behoud van 
groengebieden en woningwaarde. Ruimtelijke 
ordening in zo'n regio vereist een 
gecoördineerde aanpak. Amsterdamse 
ambtenaren werken nauw samen met hun 
collega's in andere gemeenten in de regio, de 
provincies en de waterschappen om de 
dagelijkse gang van zaken in goede banen te 
leiden. De gemeente Amsterdam maakt 
onderdeel uit van de Vervoerregio Amsterdam, 
een formeel samenwerkingsverband van 15 
gemeenten met beleids- en subsidietaken voor 
het regionale verkeer en vervoer (behalve 
treinen).  De taken van de Vervoerregio 
Amsterdam waren tot 2015 ondergebracht in 
de Stadsregio Amsterdam, dat een breder 
takenpakket had. 
  

Coördineer grondgebruik op het niveau van de metropoolregio 

  
Amsterdam Functional Urban Area 

Geen succesvolle metropoolregio zonder effectief bestuur 

City of Amsterdam 
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Bestuur op het bredere niveau van de 
metropoolregio is sinds de jaren zeventig van 
de vorige eeuw geëvolueerd door een reeks 
van informele samenwerkingsverbanden en 
jaarlijkse bijeenkomsten. Momenteel is de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) een 
informeel verband tussen 33 gemeenten, de 
provincies Noord-Holland en Flevoland, en de 
Vervoerregio. De MRA richt zich op drie 
hoofdtaken: strategische planning, verkeer en 
vervoer, en economische ontwikkeling. 
  
Naast de onderlinge afhankelijkheid van 
gemeenten binnen de metropoolregio is er ook 
een sterke afhankelijkheid van landelijke 
wetgeving en middelen om ruimtelijke 
ordeningsdoelen te bewerkstelligen. Bij-
voorbeeld regionale afspraken om binnen de 
MRA wettelijk bindende planningsinstrumenten 
te coördineren, zoals de nieuwe omgevings-
visies; en verder ook van landelijke en regionale 
regulering van de huizenmarkt om binnen de 
MRA vast te kunnen houden aan betaalbare 
woningen en relatief weinig ruimtelijke 
segregatie. Daarom is een effectief beleid en 
nauwe samenwerking van partners op 
verschillende overheidsniveaus nodig – landelijk, 
regionaal en gemeentelijk. De MRA is een 
belangrijk platform om dit binnen deze con-
stellatie te bereiken. 
 
Korte/middellange en lange termijn 
agenda's bepalen het werk van de 
Metropoolregio Amsterdam 
  
De MRA heeft zowel korte/middellange termijn 
als ook lange termijn-agenda's ontwikkeld om 
de samenwerking vorm te geven. De agenda 
schetst bijvoorbeeld de bouw van 250 000 
nieuwe woningen verspreid over de 
metropoolregio tussen 2016 en 2040. De lange 
termijn-agenda van de MRA – het MRA 
Ontwikkelingsbeeld 2040 – zet de koers uit voor 
zowel de structuurvisies die worden opgesteld 
door gemeenten en provincies binnen de MRA 
als het regiobeleid. Het werd in 2007 opgesteld 
na een intensief consultatieproces met de 
betrokken partijen in de metropoolregio. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Ontwikkelingsbeeld 2040 presenteert een 
diagnose van trends in de regio en beschrijft 
toekomstige kerntaken op ruimtelijk, 
economisch en sociaal gebied.  Thematische 
kernpunten zijn klimaatverandering, milieu, 
energie, duurzaamheid, economie en 
globalisering, bereikbaarheid, mobiliteit en 
infrastructuur, demografie, sociaal-economische 
ontwikkeling en vrije tijd, en het 
metropoolregionale landschap. Het is hierbij 
belangrijk te vermelden dat de korte- en 
middellange termijn-agenda's geen onderdeel 
zijn van een afgesproken planningsproces met 
vaste monitoring en periodieke evaluatie. 
Hoewel gemeentelijke plannen aansluiten op 
deze agenda's, zijn zij niet wettelijk bindend. 
  
De Metropoolregio Amsterdam heeft 
een klein bestuurlijk apparaat en 
beperkte middelen om gezamenlijke 
opgaven gecoördineerd aan te pakken 
  
Om binnen de regio te voldoen aan de vraag 
naar nieuwe woningen, nieuwe bedrijven- en 
industrieterreinen te ontwikkelen, en de 
mobiliteit en bereikbaarheid te verbeteren, is 
het noodzakelijk om gezamenlijk op te trekken. 
De gemeenten binnen de MRA hebben een 
lange geschiedenis van informele onderlinge 
samenwerkingsverbanden. In het verleden heeft 
dit altijd goed gewerkt. Maar het informele 
karakter betekent wel dat er beperkte middelen 
zijn en geringe bestuurlijke ondersteuning, 
waardoor de bestuurlijke functie binnen de 
metropool bescheiden is. Het dagelijkse werk 
van de organisatie wordt grotendeels uitgevoerd 
door gedetacheerde ambtelijke medewerkers 
van de grootste gemeenten en de provincies 
binnen de regio. 
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Aanbevelingen 

 
 

Middelen afstemmen op ruimtelijke ambities  
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Gebruik een breder scala aan fiscale instrumenten om doelen te realiseren 

Het landgebruik van gebieden is het resultaat 
van een complex proces. Terwijl planologen een 
reeks aan instrumenten hebben om de 
ruimtelijke ordening te sturen, zijn er ook 
beleidscomponenten die buiten het directe 
blikveld van hun professie liggen en die ook van 
invloed zijn. Een van de belangrijkste van deze 
beleidscomponenten is financiën  – van 
financiële prikkels aan lokale overheden in de 
vorm van overdrachten van het Rijk tot 
specifieke financiële prikkels voor bijvoorbeeld 
de realisatie van hoge dichtheid. Het 
belastingstelsel met zijn fiscale instrumenten en 
middelen hebben op allerlei manieren invloed 
op de ruimtelijke ordening. Zulke prikkels 
zouden op zijn minst moeten aansluiten bij 
ruimtelijke doelstellingen of, nog beter, zo 
gestructureerd worden dat ze tot specifieke, 
gewenste resultaten leiden, zoals bij Transit 
Oriented Development (TOD), waarbij 
infrastructuur en ruimtelijke inrichting 
geïntegreerd worden aangepakt. 
   
Amsterdam gebruikt momenteel weinig fiscale 
instrumenten om de ruimtelijke ordening te 
sturen. Amsterdam hanteert wel 
gedifferentieerde parkeertarieven op basis van 
de mate van verkeersdrukte (duurder in het 
centrum en goedkoper daarbuiten), met 
daarnaast aparte tarieven voor parkeer-
vergunningen voor inwoners. Verder is er een 
toeristenbelasting die op 5% is vastgesteld (voor 
vakantieverhuur, waaronder Airbnb). De 
gemeente wil een gedifferentieerde toeristen-
belasting invoeren met hogere tarieven voor 
hotels in het centrum en lagere tarieven 
daarbuiten, om zo de concentratie van het 
toerisme in het historische centrum terug te 
dringen. Dit is verstandig beleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maar bij andere elementen in de ruimtelijke 
ordening ontbreekt de toepassing van fiscale 
instrumenten. De gemeente gebruikt 
bijvoorbeeld geen fiscale instrumenten om 
voldoende dichtheid te belonen, hoewel dit een 
belangrijke ruimtelijke voorwaarde is om te 
kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar 
huisvesting. Er is nog een reeks van andere 
fiscale instrumenten die ingezet zouden kunnen 
worden om ruimtelijke doelstellingen te helpen 
verwezenlijken, zoals financiële prikkels voor de 
herontwikkeling van braakliggend land, 
waarmee projectontwikkelaars gestimuleerd 
kunnen worden om projecten aan te nemen in 
gebieden die duurder zijn om te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld vanwege aanwezige bebouwing, 
noodzakelijke bodemsanering en complexe 
eigendomsrechten. Ook zou met een 
congestieheffing een vorm van Transit Oriented 
Development aangezwengeld kunnen worden. 
  
Voor de uitbreiding van fiscale instrumenten is 
in de meeste gevallen een wetswijziging nodig 
(de Gemeentewet). De landelijke overheid heeft 
onlangs laten blijken dat zij nadenkt over 
belastinghervorming op lokaal niveau, onder 
meer op het gebied van onroerende- 
zaakbelasting en woonbelasting. Binnen deze 
discussie heeft de gemeente Amsterdam 
aangegeven dat zij de mogelijkheden onderzoekt 
van een 'groene onroerendezaakbelasting' die 
belasting van onroerend goed koppelt aan de 
energiezuinigheid van woningen. Er zijn 
momenteel discussies gaande tussen de 
landelijke overheid en de Nederlandse 
gemeenten hoe zulke hervormingen door te 
voeren. Binnen deze discussie is het belangrijk 
om de onderlinge verwevenheid van lokale 
belastingen en de financiën van het Rijk in 
ogenschouw te nemen. Daarnaast is de 
afstemming met ruimtelijk beleid op lokaal 
niveau van groot belang. 



De economische kracht van Amsterdam heeft in 
de stad en de regio onder meer geleid tot een 
gestage waardestijging van grond en onroerend 
goed. Dit zie je vooral terug in een fikse stijging 
van de huizenprijzen. Als Amsterdam haar 
welvaart wil behouden, moet er ook in de 
toekomst geïnvesteerd worden in publieke 
dienstverlening en infrastructuur. Een van de 
voor  de hand liggende manieren om publieke 
dienstverlening te financieren is door inkomsten 
te genereren uit de waardestijging van grond en 
onroerend goed. Een goede publieke 
dienstverlening en investeringen in publieke 
infrastructuur betalen zich uit in een hogere 
waarde van onroerend goed. In plaats van 
particulieren en bedrijven de volle winst te laten 
behouden van waardestijgingen van onroerend 
goed die voortkomen uit publieke investeringen, 
zou de gemeente stappen kunnen ondernemen 
om een deel van de waardestijging te claimen. 
Een van de opties die de gemeente heeft is het 
beter benutten van de grondgebonden bronnen 
van lokale inkomsten, bijvoorbeeld door de 
inkomsten van waardegebonden 
onroerendezaakbelasting te verhogen en/of 
door verschillende “waarde-realisatie”-
mechanismen in te stellen voor specifieke 
publieke infrastructurele projecten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Met de overgang naar een eeuwigdurend 
erfpacht-systeem geeft de stad een nuttig 
instrument om grondposities te verzilveren uit 
handen. In dit nieuwe systeem berekent de 
gemeente het bedrag dat erfpachters moeten 
betalen voor het gebruik van (bebouwde) grond 
voor eens en altijd. De erfpacht wordt dan 
jaarlijks bijgesteld op basis van de inflatie. 
Hoewel het nieuwe, eeuwigdurende systeem de 
stad in staat stelt om te profiteren van 
grondprijsstijgingen als er een verandering 
(bijvoorbeeld herontwikkeling) plaatsvindt, zal 
de gemeente niet langer profiteren van 
grondprijsstijgingen die om andere redenen 
bovenop de inflatie in de loop van de tijd 
plaatsvinden. 
  
De stad verzilvert in het huidige systeem niet 
de werkelijke waarde van onroerend goed of de 
toegevoegde waarde van gemeentelijke 
investeringen. Dat is een gemiste kans. In veel 
gevallen legt het landelijke belastingstelsel 
beperkingen op aan gemeentelijke inkomsten uit 
eigen bron. Daardoor is er ook steun van het Rijk 
nodig voor uitbreiding of invoering van (nieuwe) 
fiscale instrumenten. 
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Gemeenten moeten over voldoende 
middelen beschikken om de nieuwe 
wet te implementeren 
 
Gemeenten bereiden zich momenteel voor op 
de invoering van de nieuwe Omgevingswet in 
2019. De wet integreert regelgeving voor 
verschillende beleidsterreinen, waaronder 
milieu, natuur, duurzaamheid en welzijn, en 
vereist een nieuwe manier van werken, nieuwe 
technologieën en andere vaardigheden binnen 
het ambtenarenapparaat. Er zal bijvoorbeeld 
meer nadruk liggen op monitoren en evalueren. 
Om deze veranderingen effectief door te 
voeren, moeten er voldoende middelen 
beschikbaar zijn – kosten voor de 
implementatie van wetgeving kunnen niet 
alleen door de gemeenten worden gedragen. 
  
De verwachting is dat de regering in Den Haag 
geld beschikbaar zal stellen voor trainingen om 
gemeenten en waterschappen te helpen de 
nieuwe wet te implementeren en zich de 
nieuwe manier van werken eigen te maken. 
Maar de middelen hiervoor zijn nog niet 
vastgelegd. De nieuwe Omgevingswet voorziet 
niet direct in nieuwe middelen voor gemeenten 
om zich voor te bereiden op de veranderingen. 
Hoewel de besparingen van de nieuwe wet voor 
gemeenten op lange termijn worden geschat 
tussen de  €35 en  €51 miljoen per jaar, zullen 
er ook aanzienlijke kosten op korte termijn zijn 
die moeilijk zijn in te schatten. De 
implementatie vereist continu monitoren en 
aanpassen aan nieuwe processen. Indien nodig 
moeten gemeenten hiervoor gecompenseerd 
worden, waarbij de compensatie verschillende 
vormen kan aannemen. De kosten zullen in de 
loop van het proces vastgesteld moeten 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versterk maatschappelijke betrokken-
heid en garandeer transparante 
processen 
 
Amsterdam zet zich al langer in voor inspraak 
bij zijn besluitvorming, maar met de nieuwe 
wet zal het belang hiervan nog verder 
toenemen. Naar verwachting zal er een actieve 
rol voor burgers zijn weggelegd bij het 
planningsproces, en een nauwere relatie tussen 
initiatiefnemers/ontwikkelaars, overheden en 
burgers. Hierbij is het van belang dat het 
publiek op een consistente wijze betrokken 
wordt bij de toekomstige besluitvorming in de 
stad. Langdurige inspanningen om partijen te 
betrekken kunnen afbreuk doen aan de 
snelheid van besluitvorming. Tegelijkertijd zou 
het planningsproces gemakkelijk kunnen 
worden gekaapt door machtige groepen die 
meer tijd, energie en middelen hebben om hun 
agenda’s te realiseren. 
  
Een flexibele aanpak brengt ook risico's met 
zich mee. Bij beslissingen over bestemmings-
plannen moet rekening worden gehouden met 
bepaalde soms ongelijke machtsverhoudingen 
en met de eis dat de plannen inclusief, tijdig en 
flexibel zijn. De gemeente moet de rol op zich 
nemen van onpartijdige en rechtvaardige 
bemiddelaar en uiterst transparant zijn over de 
wettelijke eisen en hoe die nageleefd dienen te 
worden, en waar en wanneer stakeholders bij 
de besluitvorming betrokken worden. 
  
Zorgen dat sociale en culturele 
aspecten prioriteiten blijven in het 
planningsproces 
 
De nieuwe wet legt de nadruk op de fysieke en 
ruimtelijke aspecten van ruimtelijke orden-
ingsplannen en aanverwante indicatoren. 
Hierdoor bestaat er een risico dat bij de 
invoering van het nieuwe systeem de sociale en 
culturele elementen in het planningsproces 
minder aandacht krijgen en minder zichtbaar 
zijn. Het is van belang om ook in nieuwe 
planningsprocessen te zorgen voor een goede 
balans tussen economische, sociale, culturele 
en milieuaspecten, vooral gezien de huidige 
ontwikkelingen in Amsterdam en de groeiende 
problemen met betrekking tot sociale inclusie 
en ruimtelijke segregatie 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorbereiden op de invoering van de nieuwe Omgevingswet 
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Effectieve samenwerking binnen het 
metropoolgebied is essentieel voor de 
gemeenten in Groot-Amsterdam om hun 
ruimtelijke doelstellingen te verwezenlijken.  
Om tegemoet te komen aan een stijgende vraag 
naar woonruimte, nieuwe bedrijven- en 
industriegebieden en een betere connectiviteit 
is een gecoördineerde respons nodig. De 
verschillende gemeenten binnen de 
Metropoolregio Amsterdam hebben een lange 
geschiedenis van allerlei informele 
samenwerkingsverbanden. In het verleden 
heeft dit altijd goed gewerkt. Maar het 
informele karakter van deze samenwerking 
betekent ook dat men met beperkte middelen 
en een klein bestuurlijk apparaat moet werken. 
Hierdoor is de bestuurlijke functie van de 
metropool beperkt. 
 
In deze tijd van economische groei en de 
gelijktijdige groei van de bevolking is het 
cruciaal dat de gemeenten binnen de MRA 
samenwerken met de provincies en de 
regionale transportautoriteit om samen een 
collectieve strategie te volgen om zo het scala 
aan ambities waar te kunnen maken. Het op-
voeren van capaciteit op het niveau van het 
metropoolgebied is van vitaal belang om de 
gedeelde doelen te kunnen behalen. De MRA 
moet haar eigen organisatie substantieel 
uitbreiden, wil zij een adaptief, eerlijk en 
duurzaam ruimtelijk beleid kunnen voeren. 
Recente hervormingen binnen de MRA, met de 
opzet van een gezamenlijk bureau en een 
verhoging van de financiering per hoofd van de 
bevolking, dragen bij aan de versterking van de 
capaciteit van de MRA om communicatie-
activiteiten te ondernemen, vorm te geven aan 
collectieve besluitvorming en een continue 
analyse uit te voeren van de belangrijkste 
trends en uitdagingen. Maar gezien de 
uitdagingen waar de regio voor staat, is er in de 
toekomst mogelijk een nog formelere aanpak 
en meer financiering nodig om de strategische 
doelen te kunnen realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verhoog organisatorische capaciteit 
(budget en personeel) en versterk 
politieke verantwoording 
 
Na lange discussies over hoe de MRA zich zou 
kunnen ontwikkelen, hebben de gemeenten en 
provincies een gezamenlijk bureau (het MRA 
bureau) en een regiegroep opgezet, waardoor 
de positie van de gekozen politiek leiders 
versterkt wordt. 
Binnen dit nieuwe raamwerk blijft de 
drievoudige focus op economie, transport  en 
ruimtelijke ordening gehandhaafd. Tegelijkertijd 
komen er meer directe links tussen de regionale 
transportautoriteit en het transportplatform 
van de MRA. Om de bestuurlijke kracht van de 
MRA te versterken wordt het nieuwe 
gezamenlijke bureau gefinancierd door alle 
provincies en gemeenten binnen de 
metropoolregio. De basisbijdrage voor 
gemeenten wordt per hoofd van de bevolking 
verhoogd van 0,50 euro naar 1,50 euro. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbeter besluitvorming ruimtelijke ordening metropoolgebied  
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De recente hervormingen van de MRA zijn een 
verstandige stap naar een betere 
samenwerking binnen de metropool. Specifieke 
financiering voor bestuur en  economische en 
ruimtelijke ontwikkeling zal bijdragen aan de 
realisatie van een aantal kerndoelen op de 
agenda van het metropoolgebied. Dit betekent 
niet een radicale verandering van de vorm en 
functie van de organisatie, maar het zorgt er wel 
voor dat bepaalde kritiek dat de MRA  te 
informeel is georganiseerd en zijn capaciteit 
moet uitbreiden, aangepakt wordt.  
 
Prioriteer belangrijke maatregelen en 
werk aan de zichtbaarheid bij de 
inwoners van de MRA 
 
Op de korte en middellange termijn is het 
belangrijk om een aantal essentiële 
maatregelen te nemen en daarmee succes te 
boeken. Op de ontwikkelingsagenda van de 
MRA staat een lijst met zaken die men graag aan 
zou pakken. De belangrijkste hiervan op het 
gebied van ruimtelijke ordening zijn onder meer 
de opvang van de groeiende bevolking en de 
bouw van nieuwe woningen, die als eerste 
aangepakt moeten worden.  
 
Voor de organisatie is het belangrijk dat ze het 
belang van succes uitdraagt en de aandacht 
vestigt op haar activiteiten, niet alleen onder 
de inwoners maar ook in de zakenwereld en in 
de bredere context van Europese en mondiale 
concurrentiekracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor inwoners is het vooral belangrijk dat de 
metropoolregio als organisatie transparanter te 
werk gaat en in hogere mate verantwoording 
aflegt over wat zij doet. Jarenlang heeft de MRA 
zich gericht op het bouwen van consensus 
tussen de verschillende gemeenten. Recent is de 
organisatie meer naar buiten getreden om het 
profiel van de regio op het internationale toneel 
onder de aandacht te brengen. Maar de 
organisatie moet ook zichtbaarheid, betekenis 
en binding hebben onder de burgers. Dit is van 
vitaal belang om verder te bouwen aan 
consensus rond de MRA-agenda en de ambities 
op het gebied van ruimtelijke ordening. 
 
Monitor en evalueer ruimtelijke trends 
en uitdagingen in de metropoolregio 
  
De ruimtelijke ontwikkelingsstrategie van de 
metropool zou met continu monitoren en 
evalueren beter uitgevoerd kunnen worden. 
Recente stappen van de MRA om een meer 
permanent bureau op te zetten en de 
contributie van de leden te verhogen zijn hierbij 
een positieve stap in de goede richting en zullen 
dit soort functies helpen verbeteren. De MRA 
zou deze verhoogde capaciteit kunnen benutten 
door ruimtelijke situaties en ontwikkelingen 
beter te monitoren en evalueren, vooral op het 
gebied van sociaal-ruimtelijke ongelijkheid en 
segregatie, die vanwege de focus op de fysieke 
en milieuaspecten onder de nieuwe 
Omgevingswet aan belang dreigen in te boeten. 
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Deel expertise over de implementatie 
van de Omgevingswet 
  
De nieuwe wet vereist van ambtenaren een 
nieuwe manier van werken. Ze zullen vooraf 
meer moeten onderhandelen en zich actiever 
moeten bemoeien met ontwikkelingsprojecten, 
en ze zullen meer moeten monitoren en 
evalueren. Voor deze nieuwe aanpak is het 
cruciaal dat er genoeg capaciteit is. Grotere 
gemeenten met grotere afdelingen voor 
ruimtelijke ordening zullen deze veranderingen 
gemakkelijker kunnen absorberen – ze hebben 
nu eenmaal meer middelen om hiervoor in te 
zetten. Daarom zou de MRA een belangrijke rol 
op zich kunnen nemen bij het faciliteren van 
uitwisseling tussen regionale planners en het 
uitbreiden van capaciteit, vooral bij kleinere 
gemeenten, zodat die zich effectief kunnen 
aanpassen aan de veranderingen en de 
doelstellingen van de metropoolregio kunnen 
realiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele breed gedragen doelen zijn op 
strategische actieterreinen  gewenst 
in de metropoolregio  
  
Het is aan te bevelen dat er in onderling 
overleg een aantal doelen gesteld wordt voor 
zulke belangrijke taken als de bouw van naar 
schatting 250 000 nieuwe woningen in de MRA 
tussen nu en 2040. Daarmee zorgen we ervoor 
dat er vooraf een brede dialoog wordt gevoerd 
over belangrijke zaken zoals waar en wanneer 
er ontwikkeld moet worden. Deze doelen 
kunnen gezien worden als politiek commitment 
en hierdoor dienen als duidelijke 
referentiepunten voor MRA-leden, inwoners en 
investeerders/ontwikkelaars. Met dit soort 
doelen kan men ook bepalen welke 
korte/middellange termijn en lange 
referentiepunten voor MRA-leden, inwoners en 
investeerders/ontwikkelaars. Met dit soort 
doelen kan men ook bepalen welke 
korte/middellange termijn en lange termijn-
agendapunten op de lijst van de MRA voorrang 
moeten krijgen. 
 
Om de vooruitgang van prioriteitsgebieden te 
volgen is regelmatige monitoring en rap-
portage van de in overleg opgestelde doelen 
noodzakelijk. Er zijn een aantal OECD-
metropoolgebieden die een blauwdruk voor 
zo'n benadering hebben liggen – bijvoorbeeld 
de doelen in de regionale groeistrategie van de 
metropoolregio van Vancouver. 
 
. 
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Het is cruciaal dat economische, ruimtelijke en 
vervoerontwikkeling in het hele metro-
poolgebied op elkaar zijn afgestemd. De 
Vervoerregio Amsterdam wil de samenwerking 
op het gebied van transport met gemeentelijke 
en provinciale partners versterken en is een 
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 
Noord-Holland en Flevoland, en de gemeenten 
Almere en Lelystad. Zulke partnerships zijn van 
vitaal belang – zeker gezien de verwachte 
sterke groei van Almere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Of samenwerkingsovereenkomsten voldoende 
zijn om een sterk regionaal transportnetwerk 
op te zetten in deze groeigebieden buiten het 
officiële mandaatgebied van de Vervoerregio 
valt nog te bezien, en zal onderwerp moeten 
zijn van nader onderzoek. Of het lidmaatschap 
kan worden uitgebreid is de bevoegdheid van 
het Rijk, aangezien het lidmaatschap per wet 
wordt bepaald door landelijk mandaat. 
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Het rapport Ruimtelijke Ordening: The Case of Amsterdam (Organisatie van het grondgebruik: een 
casestudy van Amsterdam) is onderdeel van het onderzoeksprogramma naar het beleid van 
bestemmingsplannen uitgevoerd door de Werkgroep Stedelijk Beleid (Working Party on Urban 
Policy, WPURB) en de Werkgroep Plattelandsbeleid (Working Party on Rural Policy, WPRUR) van het 
Comité Regionaal Ontwikkelingsbeleid van de OESO (OECD Regional Development Policy 
Committee). 
 
Dit onderzoek naar de ruimtelijke ordening in Amsterdam is onderdeel van een serie onderzoeken 
naar ruimtelijk beleid in onder meer Polen, Frankrijk, Israel en Tsjechië. Deze rapporten zijn verder 
verwerkt in The Governance of Land Use in OECD Countries: Policy Analysis and 
Recommendations (2017), een beleidsanalyse en samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen 
van de OESO op basis van haar werk op het gebied van ruimtelijke ordening. De OECD heeft nog 
een ander document gepubliceerd dat aansluit op het hierboven genoemde rapport, namelijk Land 
Use Planning Systems in the OECD: Country Fact Sheets (2017) – met daarin een overzicht van 
verschillende systemen van ruimtelijke ordening verspreid over OESO-landen. 
 
Meer informatie over ons werk vindt u op: 
http://www.oecd.org/gov/governance-of-land-use.htm 
 
Het hele rapport vindt u op: http://www.oecd-ilibrary.org  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

About the OECD’s work on the Governance of Land Use 
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Dit document is een samenvatting van het onderzoek van de OECD (2017), The 
governance of land use in the Netherlands: The case of Amsterdam, OECD 

Publiceert Parijs.  
 

De hele publicatie is beschikbaar op:  http://www.oecd-ilibrary.org  

 


	De organisatie van het grondgebruik�een casestudy van Amsterdam
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22

