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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 44 – 15 december 2020) 

 
 
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 
 

 Resultaten Resilience by Design over klimaatbestendige gebiedsontwikkeling 
gepresenteerd 

 MRA-voorzitter Femke Halsema spreekt State of the Region uit (integrale tekst) 

 MIRT: MRA klaar voor gezamenlijke inspanningen met Rijk voor woningbouw en 
bereikbaarheid 

 Economische Verkenningen MRA: grote terugval, maar uitgangspositie MRA 
onverminderd sterk 

 Verkorte weergave van de MRA Regiegroep van 30 oktober jl. 
 
Metropoolregio Actueel gaat begin 2021 door 
 
Dit najaar is er nog één editie van Metropoolregio Actueel. En we gaan door. 
 

 Dinsdag 15 december (16.30-17.30 uur) over Duurzaam investeren in de MRA, 
voorheen: Invest-MRA en de plannen van het MRA Herstelplan Corona. 
Aanmelden kan hier: https://www.mywebinar.nl/Invest-MRA/inschrijven  

 
Omdat de coronamaatregelen het niet mogelijk maken om in groepen bij elkaar te 
komen, is besloten de reeks uitzendingen in de eerste maanden van 2021 voort te 
zetten. Op dit moment wordt gewerkt aan de complete programmering.  
 
De eerste uitzending van 2021 is op dinsdag 19 januari (16.30-17.30 uur) en wordt 
een verdiepingsessie van de Economische Verkenningen (EVMRA). Dit wordt een 
interactieve sessie met prof. dr. Henri de Groot in de vorm van het bekende format 
van MRA University. Daarna komen weer andere uitvoeringslijnen van de MRA 
Agenda aan de orde. Begin 2021 wordt u separaat over onderwerpen en data 
geïnformeerd, onder meer via de MRA-website.  
 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/resultaten-resilience-by-design-over-klimaatbestendige-gebiedsontwikkeling-gepresenteerd/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-voorzitter-femke-halsema-spreekt-state-of-the-region-uit/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-klaar-voor-gezamenlijke-inspanningen-met-rijk-voor-woningbouw-en-bereikbaarheid/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/economische-verkenningen-mra-grote-terugval-maar-uitgangspositie-mra-onverminderd-sterk/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/economische-verkenningen-mra-grote-terugval-maar-uitgangspositie-mra-onverminderd-sterk/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/12/Verkorte-weergave-Regiegroep-MRA-30-oktober-2020.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/dinsdag-15-december-in-metropoolregio-actueel-duurzaam-investeren-in-de-mra-hier-aanmelden/
https://www.mywebinar.nl/Invest-MRA/inschrijven
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Metropoolregio Actueel is een serie online uitzendingen waarin wordt gesproken 
over de uitvoering van de MRA Agenda, die in april jl. is gelanceerd. Normaliter zou 
de MRA Agenda uitgebreid op het MRA Congres van 17 april jl. zijn besproken. 
Vanwege de coronamaatregelen worden de uitvoeringslijnen nu in de uitzendingen 
van Metropoolregio Actueel behandeld. 

 
Metropoolregio Actueel: Archief 
 
Heeft u een uitzending gemist of wilt u op uw gemak terugkijken? Alle uitzendingen 
zijn gearchiveerd op de MRA-website.  
 

 Duurzame en innovatieve mobiliteit van 20 oktober 2020 

 Samenvatting Duurzaamheid Top van 29 oktober 2020 

 Toekomst van het toerisme in de MRA van 17 november 2020 

 Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam van 24 november 2020 

 State of the Region van 2 december 2020 

 Verstedelijkingsstrategie van 8 december 2020 
 
Ook voor nieuwe uitzendingen geldt dat deze aan het eind van dezelfde week van de 
uitzending zijn terug te kijken via de MRA-website. Een overzicht van alle 
uitzendingen kunt u hier vinden.  
 
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 Regiegroepen en Platform-
bijeenkomsten. 
 
Een overzicht van de deelregionale bijeenkomsten voor raads- en Statenleden die 
zijn aangemeld door griffiers en bestuursadviseurs staat hieronder: 
 
12 januari 2021 - Regiopodium Gooi en Vechtstreek - webinar 

3 maart 2021 - AM-Raadsledenplatform – Amstelveen 

10 maart 2021 - MRA Raadtafel - MRA Bureau 

24 maart 2021 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland 

 
 
 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/volle-uitzending-metropoolregio-actueel-over-mobiliteit-dit-is-absoluut-het-moment-voor-gedragsverandering/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/verslag-mra-duurzaamheid-top-groen-licht-aan-het-eind-van-de-tunnel/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel-over-de-toekomst-van-toerisme-dit-is-het-moment-om-het-stuur-weer-in-handen-te-nemen/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/verslag-uitzending-metropoolregio-actueel-over-presentatie-economische-verkenningen-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/state-of-the-region-2020-duurzaam-herstel-en-meer-samenwerking/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/verstedelijkingsstrategie-is-meer-dan-stenen-stapelen-we-bouwen-geen-woningen-maar-steden/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/platformen-en-overleggen/#calendar
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/12/MRA-Jaarplanning-2021.pdf
https://www.regiogv.nl/vergaderkalender/informatiebijeenkomst-transitievisies-warmte-gemeenten-huizen-blaricum-laren-wijdemeren-en-gooisemeren/?bron=9100
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De MRA Agenda 
 
De MRA Agenda, die op 17 april 2020 is gelanceerd, vormt de inhoudelijke basis van 
de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en heeft een looptijd van 2020 
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 eind 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. 

 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/02/MRA-Agenda-2.0.pdf
http://mraagenda.metropoolregioamsterdam.nl/2020-2024/cover/
http://mraagenda.metropoolregioamsterdam.nl/2020-2024/cover/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/agenda/
mailto:e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl

