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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 61 - 28 juni 2022) 

 
Geachte Raadsleden en Statenleden in de Metropoolregio Amsterdam, 
 
Met deze maandelijkse brief informeren wij u in het kort over actuele 
ontwikkelingen van de samenwerking in de MRA. Dit maandelijkse MRA Raads- en 
Statenleden Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.  
 
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam 

 Bijna € 150 miljoen van Rijk voor bereikbaar maken nieuwbouw in MRA 

 Kabinetsbesluit over opening Lelystad Airport niet eerder dan in zomer 2024 

 Floriade maakt werk van meer bezoekers 

 Nieuw museum op Hembrugterrein in Zaandam aast op wereldfaam 

 Relatief veel onbenut arbeidspotentieel binnen MRA in Amsterdam 

 Nieuw ondertekenmoment convenanten Duurzame en Toekomstbestendige 
Woningbouw 

 Aantal attracties in de MRA gegroeid 

 MRA in brief aan ministers: ‘Versnelling woningbouw vraagt meer samenhang 
met mobiliteit, energie, klimaat en landschap’ 

 ROM InWest doet eerste investering in Noord-Hollandse onderneming 

 Duurzaamheid integraal thema in MRA, portefeuillehoudersoverleg opgeheven 

 Projecten voor toekomstbestendige bedrijventerreinen maken kans op Plabeka 
Bokaal 

 Website voor convenant Toekomstbestendige Woningbouw 

 Honderden miljoenen voor innovatiegebouwen op campussen in Amsterdam 

 Geen studentenwoningen in Amstelveense wijk Kronenburg: ‘De bal ligt weer bij 
het Rijk’ 

 
Noteer in uw agenda: Twee symposia in het najaar 
Op woensdag 21 september wordt in de Tinfabriek (Amsterdamsestraatweg 5) in 
Naarden en op vrijdagmiddag 14 oktober in De Koepel (Harmenjansweg 4) in 
Haarlem een symposium gehouden.  
 
Op woensdagavond 21 september wordt met raads- en Statenleden en bestuurders 
gesproken over circulaire gebiedsontwikkeling, verduurzaming bedrijventerreinen, 
energiearmoede, duurzame mobiliteit en duurzaamheid & arbeidsmarkt. 
 
Vrijdagmiddag 14 oktober gaat het over kansen en dilemma’s van de verstedelijking 
in de MRA: woningbouw, OV-knooppunten en -corridors, energietransitie, 
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waterberging, etc. Kortom, ‘Samen bouwen aan de metropool’  en er worden vanuit 
De Koepel diverse werkbezoeken op locatie georganiseerd.  
 
Na de zomer zijn de programma’s en tijdstippen van deelsessies bekend en worden 
de uitnodigingen verzonden. Noteer beide data alvast in uw agenda. 
 
Bijeenkomst van MRA Algemene Vergadering 20 mei jl. en reactie van AV op 
adviezen MRA Raadtafel 
Tijdens de MRA Algemene Vergadering van 20 mei jl. is  gesproken over het 
ongevraagde advies van de MRA Raadtafel van 10 mei jl. naar aanleiding van de 
verzending van stukken en de discussie naar aanleiding van de reactie van de AV 
over haar advies op de opzet meerjarenbegroting. Hier treft u de reactie van de 
Algemene Vergadering op de drie adviezen.  
En hier vindt u alle informatie, agenda’s en stukken van het MRA Bestuur, de MRA 
Raadtafel en de MRA Algemene Vergadering. 
 
State of the Region van 20 juni 2022 
Van slimme kledingreparatie tot waterstof en van het liefdesverhaal van natuur en 
technologie tot bondgenootschap: bij alweer de vijfde editie van State of the Region 
gingen we in gesprek over de Metropool van Morgen. Hier leest u het verslag van de 
State of the Region, die is georganiseerd door de Amsterdam Economic Board, 
amsterdam&partners, de gemeente Amsterdam (Economische zaken) en de 
Metropoolregio Amsterdam. 
 
Startprogramma’s voor nieuwe raden 
In de afgelopen maanden zijn in veel gemeenteraden en deelregio’s bijeenkomsten 
over de samenwerking in de Meropoolregio Amsterdam voor raadsleden gehouden. 
Ook na de zomer worden deze bijeenkomsten in samenwerking met de griffiers 
georganiseerd. Meer informatie en diverse video’s hierover staan op de MRA-
website. 
 
Kalender op website MRA - update planning najaar 2022 
Op de website van de MRA staat de kalender met alle activiteiten op MRA-schaal. 
De kalender wordt continu bijgehouden. Ook is er een eenvoudig pdf-overzicht, de 
jaarplanning 2022, met alle nu bekende MRA-overleggen, waaronder alle 
bijeenkomsten van het Bestuur, de Algemene Vergadering, de Raadtafel en de 
bestuurlijke platforms. 
 
De MRA Agenda 
De MRA Agenda vormt de inhoudelijke basis van de samenwerking in de 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/06/Terugkoppeling-Algemene-Vergadering-MRA-20-mei-2022.pdf
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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. 
 
Dit is de laatste editie van het Bericht aan Raden en Staten vóór de zomer. Het 
eerstvolgende Bericht aan Raden en Staten wordt eind augustus naar alle griffiers 
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, 
 

Directeur Metropoolregio Amsterdam 

*) De 33 deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren, 
Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, 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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http://mraagenda.metropoolregioamsterdam.nl/2020-2024/cover/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/
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