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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 53 - 12 oktober 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 

 ROM InWest goed voor innovatief en sterk ondernemersklimaat in Noord-
Holland 

 Stedelijke regio’s doen aanbod en vragen hulp aan Rijk voor klimaatbestendig 
(ver)bouwen 

 Groeiend aantal werkgevers in MRA zet zich in voor hybride werken 

 Onderzoek: restwarmte industrie Noord-Holland kan alle woningen in provincie 
verwarmen 

 MRA-gemeenten willen bijdrage uit Woningbouwimpuls voor bouw van bijna 
20.000 woningen 

 
10 december 2021 in theater De La Mar:  
State of the Region, netwerkdag van de metropoolregio Amsterdam 
Voor raads- en Statenleden, bestuurders, bedrijven en kennisinstellingen in de MRA 
wordt vrijdagmiddag 10 december de netwerkdag van de metropooplregio 
Amsterdam in theater De La Mar in Amsterdam gehouden.  
Tijdens deze middag staan de gezamenlijke ambities, de presentatie van de 
Economische Verkenningen MRA, de feestelijke ondertekening van de nieuwe 
governance en het uitspreken van de ‘State of the Region’ door MRA-voorzitter 
Femke Halsema op het programma. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om te 
netwerken en een keuze te maken uit diverse sessies en spreken plenair o.a. Luce 
van Kempen (kroonlid van de Sociaal-Economische Raad) en Greg Clark (Britse 
hoogleraar en urbanist).  
De netwerkdag wordt georganiseerd door amsterdam&partners, EZ gemeente 
Amsterdam, de Amsterdam Economic Board en de Metropoolregio Amsterdam. 
Via uw griffie onvangt u deze maand het programma, inclusief een aanmeldingslink. 
 
Transitiecommissie: Samenwerkingsafspraken ter goedkeuring 
De Regiegroep heeft vrijdag 8 oktober jl. de ‘wensen en opvattingen’ van de raden, 
Staten en colleges besproken, en waar nodig aangepast.  

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/rom-inwest-goed-voor-innovatief-en-sterk-ondernemersklimaat-in-noord-holland/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/stedelijke-regios-doen-aanbod-en-vragen-hulp-aan-rijk-voor-klimaatbestendig-verbouwen/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/groeiend-aantal-werkgevers-in-mra-zet-zich-in-voor-hybride-werken/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/onderzoek-restwarmte-industrie-noord-holland-kan-alle-woningen-in-provincie-verwarmen/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-gemeenten-willen-bijdrage-uit-woningbouwimpuls-voor-bouw-van-bijna-20-000-woningen/
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Daamee start de laatste fase: de bekrachtiging van de definitevie 
Samenwerkingsafspraken. Deze week wordt naar alle deelnemers een begeleidende 
brief met de Samenwerkingsafspraken gemaild met het verzoek tot bekrachtiging. 
Op vrijdagmiddag 10 december vindt tijdens de State of the Region een feestelijk 
‘tekenmoment’ plaats. 
 
Alle informatie over de Samenwerkingsafspraken, eerder verzonden brieven en 
achtergrondinformatie over het voorstel van de transitiecommissie treft u op de 
MRA-website. Hier vindt u ook een uitgebreide ‘vraag en antwoord’.  
 
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: 
 
3 november 2021 - MRA Raadtafel oude stijl  
17 november 2021 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland 

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 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropool-van-grote-klasse/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/platformen-en-overleggen/#calendar
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/01/MRA-Jaarplanning-2021.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/02/MRA-Agenda-2.0.pdf
http://mraagenda.metropoolregioamsterdam.nl/2020-2024/cover/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/
mailto:e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl
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*) 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. 


