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Metropoolregio Amsterdam: dat bent u! 

 
 Informele netwerkorganisatie  van bestuurders 

 
 Georganiseerd via deelregio’s en platforms 

 
 Op basis van draagvlak onder raadsleden en Statenleden 

 
 Ambtelijke organisatie op de eigen gemeente- en provinciehuizen 
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MRA: samenwerken vanuit de inhoud 
(proces volgt inhoud) 

  De Metropoolregio Amsterdam is het gemeenschappelijke platform 
voor afstemming tussen de colleges van de overheden over de 
bestaande bestuurlijke grenzen heen. 
 

 Door regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam te 
versterken is het mogelijk om gezamenlijk de uitdagingen van de 
toekomst aan te gaan. 
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Daily urban system 
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https://maps.noord-holland.nl/GeoWeb51HTML5/index.html?viewer=mra  
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33 gemeenten 
 
2 provincies 
 
1 Vervoerregio 
 
7 deelregio’s 
 - 
2,5 mln inwoners 
 
1,1 mln woningen 
 
230.000 bedrijven 
 
1,5 mln banen 
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Stand van zaken uitvoering van de acties MRA Agenda 

 15% acties van de 57 gereed 
 65% in uitvoering conform planning  
 10% knelpunten (capaciteit, geld,…) 
 5% on hold 
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Resultaten tot nu toe 

 Versnelde woningbouw van 70.000 
 Plancapaciteit voor 300.000 woningen in beeld gebracht op viewer 
 Nieuwe Internationale scholen, komst EMA 
 Programma Amsterdam Beach opgesteld 
 MRA fietsroutenetwerk vastgesteld met 30 gemeenten 
 Intentieverklaring aardgasvrij bouwen ondertekend door 25 gemeenten 
 Overeenstemming uitbreiding NS-station Amsterdam-Zuid naar 6 

sporen 
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Resultaten tot nu toe 
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• Succesvolle terugloop leegstand kantoren (Plabeka) 
• House of Skills arbeidsmarkt en onderwijs 
• Tourist card OV 
• MRA Fietsroutenetwerk 
• Nieuwe afspraken over Schiphol met het Rijk 
• Landschapstriënnale 
• Intentieovereenkomst circulaire economie 



 
 
 
 

 1.1   Afstemming en programmering woningbouw (Roduner) 
 2.1   MRA Start-up (Sikkema) 
 2.2   Studentenhuisvesting en kenniswerkers (Meijs) 
 3.3    Afstemming evenementen (Nienhuis) 
 2.10 Programma Open Amsterdam (internationaal talent) (Sikkema) 
 4.8   Regionale programma Energie (landelijke Energieakkoord en 
              Nationale Energieatlas (Sikkema) 
 4.11 Regionaal programma voor versnellen energiebesparing (Sikkema) 
 5.9   Efficiënter stedelijk distributienetwerk (Sikkema) 
 6.1   Programma klimaatbestendigheid (Sikkema) 

 

 

Zuid-Kennemerland-bestuurders  
als (mede-)trekker van acties 
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Vervoerregio 

Amsterdam 
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 Regiegroep : vacant – 2 deelnemers 
 Agendacommissie 
 Platforms: Sikkema (Economie) en Roduner (Ruimte) 
 Portefeuillehouderoverleggen: Bouwen en Wonen (Meijs), 

Duurzaamheid (Sikkema) en Landschap (Sikkema) 
 

 

Bestuurlijke posities in de MRA vanuit ZK 
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In gesprek met uw eigen bestuurders 

 Ga in gesprek met uw eigen portefeuillehouder 
 

 Meerdere regionale bijeenkomsten in Zuid-Kennemerland per jaar 
 

 Jaarlijks een conferentie of een congres (MRA breed) 
– Vrijdag 19 oktober 2018 MRA Congres 
 

 Als raad kunt u ‘wensen en opvattingen’ over MRA begroting, MRA 
werkplan en de jaarstukken indienen (geen zienswijzen, want geen GR) 
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Uw invloed in de MRA 

 In gesprek met uw eigen portefeuillehouder 
 Gezamenlijk MRA-themaoverleg in de eigen regio met andere raads- en 

statenleden: meld uw griffier welk onderwerp uw belangstelling heeft 
 Pitches van actuele items in uw lokale commissies 
 Termijnagenda van de raad: agendeer jaarlijkse enkele MRA-actiepunten 
 Via het indienen van ‘wensen en opvattingen’ op begrotingsstukken 
 Aparte paragraaf in ieder raadsvoorstel: wordt wel of niet gebruik gemaakt 

van de MRA-schaal, en hoe? 
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U bent zelf aan zet 

 Bestuurlijke samenwerking neemt toe: pak uw rol als raad 
 Vergroot uw invloed en kracht: organiseer u in netwerken, wissel informatie 

uit, ontmoet elkaar … 
 Wacht niet af: informeer, anticipeer, reageer en evalueer: start het gesprek 

met uw bestuurders en met buurraden en -staten 
 Toon interesse en laat u door collegeleden bijpraten over regionale 

overleggen waaraan ze deelnemen; ga in gesprek met elkaar! 
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Ondersteuning 

 www.metropoolregioamsterdam.nl 
– alle belangrijke stukken, nieuws en agenda’s 

 Ga zelf in gesprek met uw bestuurders 
 IJmondcommissie 
 MRA Congres 19 oktober 2018 én in de maand september 
 Via uw griffier: 

– MRA Raads- en Statenleden Bericht – maandelijks 
– MRA Begroting, MRA Werkplan en jaarstukken 
 
 

Metropoolregio Amsterdam | 21 



Heeft u nog vragen? 


