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ONDERWERP 
Concept-MRA Agenda 2.0 
 
SAMENVATTING 
Van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de concept-MRA Agenda 2.0 ontvangen. Hierin 
zijn de doelen en ambities van de MRA voor de periode 2020-2024 vastgelegd. Tot en met 
27 december 2019 kunnen wensen en opvattingen over de MRA Agenda worden ingediend. 
Voorgesteld wordt de MRA te berichten conform de bijgevoegde reactie.   
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
MRA-Convenant 
 
BESLUIT B&W 

1. De wensen en opvattingen over de MRA Agenda 2.0, zoals verwoord in de 
bijgevoegde reactie, te zenden aan de MRA; 

2. Het voorgenomen besluit voor te leggen aan de commissie Middelen om haar 
zienswijzen kenbaar te maken (B-stuk). 

 
AANLEIDING EN MOTIVERING 
Van de Agendacommissie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de concept-MRA 
Agenda 2.0 ontvangen. Hierin zijn de doelen en ambities van de MRA voor de periode 2020-
2024 vastgelegd.  
 
Afgelopen voorjaar is een discussienotitie als aanzet voor de nieuwe agenda besproken 
door de colleges, en in de deelregio’s door raden en Staten. Zo is de discussienotitie op 15 
mei 2019 besproken tijdens de radenbijeenkomst. Daarin is voor Zuid-Kennemerland de 
focus aangebracht op: 
 

1. Het omgaan met de groei van wonen, werken en de daarbij randvoorwaardelijke 
mobiliteit; 

2. Het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving; 
3. De transitie naar een schone en leefbare maatschappij. 

 
Na de zomer is een voorlopige conceptversie van de MRA Agenda besproken in de diverse 
MRA-platforms en op de bestuurdersconferentie van 18 oktober. Op basis van de reacties 
van de bestuurders uit alle deelregio’s van de MRA is de concept-MRA Agenda gemaakt, die  
nu voorligt. 
 
Tot en met 27 december 2019 kunnen wensen en opvattingen over de MRA Agenda worden 
ingediend. 
 
In de bijgevoegde concept-reactie zijn de ‘wensen en opvattingen’ vanuit Heemstede 
aangegeven. Daarbij heeft afstemming plaatsgevonden met de overige gemeenten uit Zuid-
Kennemerland vanuit het perspectief van de binnenkort vast te stellen Zuid 
Kennemeragenda.   
 
FINANCIËN 
- 
 
PLANNING/UITVOERING 
- 
 
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 
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De concept-reactie van het college zal worden aangevuld met de eventuele opmerking uit de 
bespreking in de commissie Middelen en aansluitend worden gezonden aan de MRA 
Agendacommissie. 
 
DUURZAAMHEID 
- 
 
BIJLAGEN 
  kenmerk:  719111  onderwerp: Concept wensen en opvattingen Heemstede over  

                                                  de MRA Agenda 2.0 

 kenmerk:  719109  onderwerp: Aanbiedingsbrief concept-MRA Agenda 2.0 d.d.  
                                                  25 oktober 2019; 

 kenmerk:  719110  onderwerp: Concept-MRA Agenda 2.0 
 
 


