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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 60 - 17 mei 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 

 Investeringen uit Nationaal Groeifonds in Metropoolregio Amsterdam 

 Zonnefietspad wekt energie op langs Schipholweg in Haarlemmermeer 

 Vakprijs van architecten én publieksprijs voor uitbreiding Museum Singer Laren 

 Floriade Expo 2022 in Almere officieel geopend door koning Willem-Alexander 

 Duurzame en slimme mobiliteit centraal bij geslaagd werkbezoek MRA aan 
Brussel 

 Digitale instrumentenkoffer betaalbare woningvoorraad geactualiseerd 

 Advies MRA-trainees: pak energiearmoede samen met bewoners aan 

 Grip op complexe mobiliteitspuzzel dankzij Strategische Agenda voor smart 
mobility 
 

MRA Raadtafel adviseert gevraagd en ongevraagd  
De tweede MRA Raadtafel heeft vorige week dinsdag twee gevraagde adviezen 
(over symposia en Verstedelijkingsstrategie) en een ongevraagd advies (over 
publiceren stukken AV) aan het MRA Bestuur en de MRA Algemene Vergadering 
gegeven.  
Met veel nieuwe gezichten na de gemeenteraadsverkiezingen was de MRA 
Raadtafel vrijwel compleet om met elkaar kennis te maken en de agendapunten 
door te nemen. Emile Karregat (Edam-Volendam) werd benoemd als voorzitter en 
Trudie van ’t Hull-Bettink (Haarlemmermeer) als vicevoorzitter. Een overzicht van 
alle leden en de plaatsvervangers van alle raden en Staten, alle adviezen van de 
Raadtafel en het verslag van 10 mei jl. treft u op de MRA-website. 
 
Startprogramma’s voor nieuwe raden 
In Purmerend, Diemen, Zaanstreek-Waterland, Bloemendaal, Amstelland-
Meerlanden en Huizen zijn reeds startbijeenkomsten over de MRA en de MRA-
samenwerking georganiseerd. En vanavond (17 mei) zijn deze bijeenkomsten in 
Hilversum, Gooise Meren en Wijdemeren.  
 
Ook de Vervoerregio Amsterdam is onderdeel van deze bijeenkomsten, die per 
avond ‘op maat’ worden gemaakt. Actieve deelnemers aan deze bijeenkomsten zijn 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/investeringen-uit-nationaal-groeifonds-in-metropoolregio-amsterdam/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/zonnefietspad-wekt-energie-op-langs-schipholweg-in-haarlemmermeer/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/vakprijs-van-architecten-en-publieksprijs-voor-uitbreiding-museum-singer-laren/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/floriade-expo-2022-officieel-geopend-door-koning-willem-alexander/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/duurzame-en-slimme-mobiliteit-centraal-bij-geslaagd-werkbezoek-mra-aan-brussel/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/digitale-instrumentenkoffer-betaalbare-woningvoorraad-geactualiseerd/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/advies-mra-trainees-pak-energiearmoede-samen-met-bewoners-aan/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/grip-op-complexe-mobiliteitspuzzel-dankzij-strategische-agenda-voor-smart-mobility/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/grip-op-complexe-mobiliteitspuzzel-dankzij-strategische-agenda-voor-smart-mobility/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/05/Terugkoppeling-Raadtafel-MRA-10-mei-2022.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/05/Gevraagd-advies-Raadtafel-twee-symposia-10-mei-2022.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/05/Gevraagd-advies-Raadtafel-Verstedelijkingsstrategie-20-mei-2022.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/05/Ongevraagd-advies-Raadtafel-Publicatie-stukken-AV-10-mei-2022.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-bestuur/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/05/Terugkoppeling-Raadtafel-MRA-10-mei-2022.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/raadtafel/
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ook het lid van de MRA Algemene Vergadering, de MRA Raadtafel en een 
bestuurder uit een van de bestuurlijke platforms in de MRA. In de periode tot de 
zomer wordt een dergelijk programma (op maat) ook aan andere raden en 
deelregio’s aangeboden. 
 
De raadsleden krijgen een programma aangeboden waarin wordt ingegaan op nut 
en noodzaak van regionale samenwerking, het belang om op deze schaal 
georganiseerd te zijn, over welke onderwerpen in regionaal verband wordt 
gesproken en zaken worden afgestemd, hoe het werkt en op welke momenten de 
raden en de Staten aan zet zijn in de besluitvorming. 
 
State of the Region op maandagmiddag 20 juni 2022 
Op maandag 20 juni 2022 wordt voor de vijfde keer de State of the Region 
georganiseerd; dé netwerkdag van onze metropool voor beslissers en veranderaars.  
Ditmaal staat de State of the Region, die plaatsvindt in Theater Gooiland in 
Hilversum tussen 15.30 en 18.30 uur, in het teken van 'de Metropool van Morgen'. 
Met o.a. Femke Halsema (voorzitter MRA), Koert van Mensvoort (creative director 
van Next Nature) en Luc Klouwer en Roemer Gast (beiden studenten performing 
arts van het Nova College Haarlem). 
State of the Region is een event van de Amsterdam Economic Board in 
samenwerking met Metropoolregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam en 
amsterdam&partners. U kunt zich als raads- of Statenlid direct opgeven via deze 
aanmeldlink (werkt met Chrome, niet met IExplorer).  
 
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 en een 
eenvoudig pdf-overzicht van 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 
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.  
 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/startprogramma-voor-nieuwe-gemeenteraden-en-colleges/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/startprogramma-voor-nieuwe-gemeenteraden-en-colleges/
https://amsterdameconomicboard.com/agenda/state-of-the-region/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWJqmQm1IqF7mFWaMYRoEQeRXPt2camRvjgaT1-Bm893Tpog/viewform
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/platformen-en-overleggen/#calendar
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/12/MRA-Jaarplanning-2022.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/
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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 Metropoolregio Amsterdam 
e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl   
06 - 39 36 20 77 
 
*) 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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