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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 49 - 11 mei 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 

 Concept-afspraken Duurzaamheid Top 2021 voorgelegd aan colleges in MRA 

 Open brief deskundigen aan informateur: benut de schaarse ruimte in Nederland 
goed, kies voor een integrale aanpak 

 Verstedelijkingsstrategie krijgt steeds meer vorm 

 Metropolitane fietsroutes goed op weg 

 Kennisportaal helpt gemeenten bij ontwikkelen van stationsgebieden 

 Pleidooi voor meer en snellere treinen tussen Randstad en Ruhrgebied 

 Noord-Holland zet fors in op slimme mobiliteit 
 
Transitiecommissie: behandeling in twee fasen 
Over het voorstel van de transitiecommissie voor de versterking van onze 
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam wordt dezer dagen veel gesproken. 
Hieruit blijkt dat de betrokkenheid groot is. De transitiecommissie, die bij veel 
gesprekken aanwezig is geweest, constateert ook dat er, behalve inhoudelijke 
discussies, zorg is over de snelheid van het proces. Aangezien democratische 
uitwisseling en zorgvuldigheid altijd zwaarder wegen dan snelheid, stelt de 
transitiecommissie voor wat meer rust aan te brengen in het proces. 
 
In de brief van 19 april jl. leest u hoe het transitieproces in twee fasen wordt geknipt: 
fase 1 voor de zomer en fase 2 na de zomer. 
Dat betekent onder meer dat u na 25 mei wordt geïnformeerd over de opbrengsten 
van de consultatie en de afspraken die in de Regiegroep zijn gemaakt over het 
vervolg van het proces. Na de zomer wordt de hoofdlijn van het voorstel omgezet in 
samenwerkingsafspraken. Deze samenwerkingsafspraken worden ter goedkeuring 
aan de raden en Staten voorgelegd. 
U leest er verder alles over, incl. een overzicht van vragen en antwoorden, op de 
MRA-website.  
 
Dinsdag 18 mei 2021: Metropoolregio Actueel over landschap en 
klimaatadaptatie 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/concept-afspraken-duurzaamheid-top-2021-voorgelegd-aan-colleges-in-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/open-brief-deskundigen-aan-informateur-benut-de-schaarse-ruimte-in-nederland-goed-kies-voor-een-integrale-aanpak/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/verstedelijkingsstrategie-krijgt-steeds-meer-vorm/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropolitane-fietsroutes-goed-op-weg/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/kennisportaal-helpt-gemeenten-bij-ontwikkelen-van-stationsgebieden/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/pleidooi-voor-meer-en-snellere-treinen-tussen-randstad-en-ruhrgebied/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/noord-holland-zet-fors-in-op-slimme-mobiliteit/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/04/Brief-toelichting-proces-transitie-MRA.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropool-van-grote-klasse/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropool-van-grote-klasse/
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Presentatrice Marijke Roskam spreekt in de studio met verschillende MRA-
bestuurders en deskundigen over landschap en klimaatadaptatie voor een 
toekomstbestendige MRA.  
Net als veel andere opgaven in de MRA vragen aanpassingen aan de 
klimaatverandering om ruimte. Ruimte die toch al schaars is. Maar aanpassingen 
aan het veranderende klimaat en versterking van het landschap kunnen misschien 
ook samengaan. En kunnen we niet slim bekijken hoe we klimaatadaptatie in 
bebouwd gebied kunnen realiseren zonder dat het extra ruimte kost? 
U kunt zich hier aanmelden om de uitzending te bekijken. De uitzending van 
Metropoolregio Actueel op 18 mei duurt een uur en begint om 16:30 uur. 
 
Aanmelden voor de laatste uitzending van Metropoolregio Actueel 
U kunt zich al aanmelden voor de volgende en tevens laatste uitzending van 
Metropoolregio Actueel, die op dinsdag 15 juni van 16:30 tot 17:30 uur wordt 
uitgezonden: 
 

 15 juni 2021 - Aanmelden voor De sociaal-maatschapplijke opgave in de 
MRA 

 
Metropoolregio Actueel: Het najaarsarchief 2020 en voorjaarsarchief 2021 
Heeft u een uitzending gemist of wilt u een uitzending op uw gemak terugkijken? 
Alle uitzendingen zijn gearchiveerd op de MRA-website, zie het overzicht hieronder. 

 

 Wonen in de MRA? van 20 april 2021 

 De kracht van de polycentrische metropool van 23 maart 2021 

 Toekomstbestendige mobiliteit in de MRA van 16 maart 2021 

 Over het MRA-metropakket van 16 februari 2021 

 Verdieping op Economische Verkenningen MRA  van 19 januari 2021 

 
Speciaal voor het najaar van 2020 is een playlist via YouTube samengesteld. 
 
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. 
 
De MRA Agenda 
De MRA Agenda, die in april 2020 is gelanceerd, vormt de inhoudelijke basis van de 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel-18-mei-landschap-en-klimaatadaptatie-randvoorwaarden-voor-toekomstbestendige-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel-18-mei-landschap-en-klimaatadaptatie-randvoorwaarden-voor-toekomstbestendige-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel-18-mei-landschap-en-klimaatadaptatie-randvoorwaarden-voor-toekomstbestendige-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel/
https://www.mywebinar.nl/desociaalmaatschappelijkeopgaveindemra/inschrijven
https://www.mywebinar.nl/desociaalmaatschappelijkeopgaveindemra/inschrijven
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel/
https://youtu.be/LiInqSpZdkE
https://youtu.be/ONokMQmAT04
https://youtu.be/6RE09n8JC4s
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/dinsdag-16-februari-live-in-metropoolregio-actueel-femke-halsema-dick-benschop-marja-ruigrok-en-marjan-rintel-over-het-mra-metropakket/
https://youtu.be/yzF_RwNz5l4
https://www.youtube.com/watch?v=IaKMSVUNk94&list=PL-bR9PuJPP_XAVj1ZWqtHxtVzeggc9qUb
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/platformen-en-overleggen/#calendar
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/01/MRA-Jaarplanning-2021.pdf
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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 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

