Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 54 – 16 november 2021)
Geachte Raadsleden en Statenleden in de Metropoolregio Amsterdam,
Met deze maandelijkse brief informeren wij u graag in het kort over actuele
ontwikkelingen van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het
maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam
· Eerste resultaten onderzoek naar toeristische druk en draagkracht in MRA
bekend
· Bereikbare steden: gebiedsplannen zo goed als klaar
· Eén op de vijf nieuwbouwwoningen in MRA vanaf 2025 van hout
· MRA Duurzaamheid Top: Metropoolregio Amsterdam kiest voor groene koers
· Position paper: MRA en Noordzeekanaalgebied worden internationaal
knooppunt in waterstofnetwerk
10 december 2021 in theater De La Mar:
State of the Region, netwerkdag van de Metropoolregio Amsterdam
Op 10 december 2021 vindt in de middag voor de vierde keer de ‘State of the Region’
plaats. Dé netwerkdag voor de Metropoolregio Amsterdam waarin we met elkaar
een blik werpen op de gezamenlijke uitdagingen, de kracht en het vermogen van
onze regio. Het centrale thema dit jaar is ‘Investeren in de Metropoolregio
Amsterdam’: In een duurzame route uit de coronacrisis, in het onderwijs & de
arbeidsmarkt, in de energietransitie en in onze samenwerking. Alleen samen kunnen
we echt concrete stappen zetten en resultaten boeken.
De afgelopen dagen hebben we de ontwikkelingen rondom het coronabeleid goed in
de gaten gehouden. Binnen de huidige maatregelen kunnen we State of the Region
2021 als live evenement organiseren. Op basis van de ontwikkelingen in de komende
weken zullen we u informeren over de wijze (digitaal of live) waarop dit evenement
doorgang zal vinden.
Vooralsnog vragen we u in uw agenda rekening te houden met een live evenement.

Strawinskylaan 1779
1
(WT
TC, I-toren)
1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl
www
w.metropoolregioamsterdam.nl

Programma
We openen de dag met onze dagvoorzitter Marijke Roskam, interviewen VUHoogleraar prof. dr. Henri de Groot over de economische verkenningen van de
Metropoolregio Amsterdam en luisteren naar een gesproken column van Gen Z
spreker Jahkini Bisselink. Vervolgens volgen twee rondes met breakout sessies over
investeren in: de toekomst, van onze mobiliteit, het gewenste imago van onze regio,
een slimme energietransitie, de arbeidsmarkt en doorstroom in de woningmarkt.
We sluiten de dag af met keynote spreker prof. Greg Clark, staan feestelijk stil bij de
start van de vernieuwde samenwerkingsafspraken in de Metropoolregio Amsterdam
en eindigen met de State of the Region 2021 door burgemeester Femke Halsema voorzitter van de Amsterdam Economic Board, de Metropool Amsterdam Club en de
Metropoolregio Amsterdam.
Meld je direct aan via: de aanmeldpagina.
En bekijk de website: https://www.stateoftheregion2021.nl/ en het programma.

Transitiecommissie: Samenwerkingsafspraken ter goedkeuring
De Transitiecommissie heeft op 15 oktober jl. de definitieve Samenwerkingsafspraken voor de Metropoolregio Amsterdam naar alle raden, Staten en colleges
verzonden. Dezer dagen worden de Samenwerkingsafspraken ter vaststelling in uw
college behandeld. Ook in de meeste raden en Staten staan de Samenwerkingsafspraken geagendeerd. Tijdens de State of the Region op 10 december aanstaande
zullen we gezamenlijk feestelijk stil staan bij onze hernieuwde samenwerking.
Alle informatie treft u op de MRA-website.
Eindversie Verstedelijkingsconcept (versie 3) Metropoolregioamsterdam
Vorige week is de eindversie van het Verstedelijkingsconcept afgerond. Voor het
zomerreces hebben raden en Staten wensen en opvattingen ingediend op de
voorgaande versie van het Verstedelijkingsconcept (versie 2). Deze inbreng is nu
verwerkt in versie 3 (eindversie) van het Verstedelijkingsconcept. Deze eindversie
vormt de gemeenschappelijke basis voor het maken van afspraken tussen Rijk en
regio. En geeft input voor toekomstig lokaal en regionaal beleid tbv de toekomst van
de MRA.
Alle griffiers en secretarissen hebben de eindversie van de Verstedelijkingsstrategie
en de nota van beantwoording op uw wensen en opvattingen reeds ontvangen en
zullen deze doorgeleiden naar raden, Staten en colleges. Alle stukken staan op:
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/verstedelijkingsstrategie/

Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)

info@metropoolregioamsterdam.nl

1077 XX Amsterdam

www.metropoolregioamsterdam.nl

Kalender op website MRA
Op de website van de MRA staat de kalender met alle activiteiten op MRA-schaal.
De kalender wordt continu bijgehouden en geeft een actueel beeld.
Tevens vindt u hier een eenvoudig pdf-overzicht van de jaarplanning 2021 met alle
nu bekende MRA-overleggen, waaronder alle bijeenkomsten van de Regiegroep en
de Platforms.
Bijeenkomsten in de deelregio’s voor raadsleden
17 november 2021 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland
17 november 2021 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zuid-Kennemerland & IJmond –
20.00 uur - online
24 november 2021 - AM-Raadsledenplatform - Uithoorn - 19.30 uur
De MRA Agenda
De MRA Agenda, die in april 2020 is gelanceerd, vormt de inhoudelijke basis van de
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en heeft een looptijd tot 2024. U
kunt de MRA Agenda lezen in een pdf-formaat en in de vorm van een e-magazine.
Op de pagina op de MRA-website over de MRA Agenda vindt u alle informatie over
de agenda en de voortgangsmonitor.
Het eerstvolgende bericht aan raden en Staten wordt volgende maand verzonden.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar.
Met vriendelijke groet,
Emiel Reiding
Directeur MRA
e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl
06 - 39 36 20 77
*) De 35 deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen,
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Beemster,
Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad,
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de
Vervoerregio Amsterdam.
**) De 7 deelregio’s zijn: Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek,
IJmond, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de
zomermaanden.
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