
 
Van: Overbeek, Arjen <a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl>  
Verzonden: dinsdag 9 maart 2021 20:01 
Aan: Overbeek, Arjen <a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl> 
Onderwerp: Editie 47 - 'MRA Raads- en Statenleden Bericht' (maandelijks) - 9 maart 2021 
Urgentie: Hoog 
  
Aan alle Raads- en Statengriffiers van de Metropoolregio Amsterdam,  
  
Onderstaand treft u namens het MRA Bureau links naar het MRA Raads- en Statenleden Bericht voor 
alle raadsleden en Statenleden van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 
Tevens is dit Bericht als bijlage (in pdf-formaat) opgenomen. Dit voor het geval u als griffie(r) een 
andere vorm van doorzending verkiest. 
  
De maandelijkse Berichten staan ook op de MRA website (en de rubriek ‘Maandelijks MRA Raads- en 
Statenleden Bericht’): https://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/  
of zie hier de directe link naar het document: 
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Maandelijks-MRA-Raads-en-
Statenleden-Bericht-editie-47.pdf  
  
Wilt u zo vriendelijk zijn dit Bericht naar uw raadsleden of Statenleden door te sturen/mailen? 
  
Met dit Bericht willen wij samen met u de informatieverstrekking en de betrokkenheid van raden en 
Staten bij de MRA versterken. 
  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
  
Met vriendelijke groet, 
namens Emiel Reiding (directeur MRA) 
  
Arjen Overbeek 
Adviseur raden en staten 
 
T   06 - 227 667 25 
E   a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl  
W  metropoolregioamsterdam.nl 
  
WTC Amsterdam • I-Tower • second floor 
Strawinskylaan 1779 • 1077 XX Amsterdam 
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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 47 - 9 maart 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 

• Aanvullend onderzoek naar aardwarmte in MRA 

• Zaanstad kiest locatie voor mogelijke vestiging Europese School 

• Ondanks corona 101 nieuwe buitenlandse bedrijven en bijna 4.500 nieuwe banen in MRA 

• Rijk komt woningnood MRA enigszins tegemoet 

• Twee nieuwe eilanden voor Marker Wadden 

  
Transitiecommissie: voorstel Versterking van MRA-samenwerking 

Vandaag is het voorstel van de Transitiecommissie voor de versterking van onze samenwerking in de 

Metropoolregio Amsterdam naar alle raden, Staten en colleges verzonden. Met dit voorstel kan de 

regionale samenwerking meer vanuit gedeelde inhoudelijke ambities en gezamenlijke kracht worden 

bestuurd. 

Via uw griffier ontvangt u het voorstel. Net als het proces van consultatie, Samenwerkingsafafspraken en 

vaststelling, zoals we dat gezamenlijk de komende maanden gaan doorlopen. Deze informatie is 

vanmiddag ook op de MRA-website geplaatst (voorstel en begeleidende brief), samen met een 

persbericht dat woensdag 10 maart zal worden verspreid.  
  
Regiegroep van 9 april 2021 - Globale begroting 2022 

Normaal gesproken zou in de Regiegroep van april de globale begroting voor 2022 worden vastgesteld. Door 
het proces van de versterking van de MRA-samenwerking zal de begroting qua onderverdeling echter aan 
(grote) veranderingen onderhevig zijn. Daar is nu nog geen concreet zicht op: deze hangen samen met hoe het 
voorstel van de Transitiecommissie verder wordt uitgewerkt, een proces waaraan in de komende maanden 
vorm wordt gegeven. Voor 2022 zal daarom geen globale begroting worden opgesteld.  
Vlak voor de zomer wordt een uitgewerkte begroting en werkplan voor volgend jaar opgesteld, die in de 
Regiegroep van oktober zal worden vastgesteld. 
De Verantwoording 2020 staat wel op de agenda van de Regiegroep van 9 april 2021. 
  
16 maart 2021 - Metropoolregio Actueel: over toekomstbestendige mobiliteit in de MRA 

Terwijl het aantal inwoners van de MRA gestaag blijft groeien, heeft de capaciteit van de wegen en het 
openbaar vervoer in de regio de grenzen al bereikt. Hoe zorgen we er in onze regio voor dat het 
toekomstige mobiliteitssysteem aansluit op de verstedelijking? En op alle andere regionale opgaven, 
zoals woningbouw, energietransitie en natuurbehoud?  
Op dinsdag 16 maart kunt u zich laten bijpraten door verschillende sprekers, zoals de Amsterdamse 
wethouder Egbert de Vries (tevens voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam) en gedeputeerde Jan de 
Reus (tevens voorzitter van het MRA-platform Mobiliteit). Aanmelden kan weer via de MRA-website. 
  
23 maart 201 – Metropoolregio Actueel Verdieping: Polycentrische metropool 

Wat wordt bedoeld met de polycentrische metropool? Kan de Metropoolregio Amsterdamop basis 
van deze ruimtelijk-economische ontwikkeling nog aantrekkelijker worden? En hoe vormen de 
MRA-programma’s, zoals de Verstedelijkingsstrategie  en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, een 
versterking van dit polycentrische principe? Aanmelden voor de polycentrische metropool (MRA 
University) 

  
April 2021: Verstedelijkingsstrategie tijdens deelregionale bijeenkomsten 

Lees alles over de stand van zaken in de Informatiebrief Verstedelijkingsstrategie op de MRA-website.  
 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/aanvullend-onderzoek-naar-aardwarmte-in-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/zaanstad-kiest-locatie-voor-mogelijke-vestiging-europese-school/
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https://www.metropoolregioamsterdam.nl/rijk-komt-woningnood-mra-enigszins-tegemoet/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/twee-nieuwe-eilanden-voor-marker-wadden/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Voorstel-MRA-metropool-van-grote-klasse.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Begeleidende-brief-aan-colleges-raden-Staten-bij-voorstel-Transitiecommissie.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Persbericht-bij-voorstel-Transitiecommissie-Andere-organisatie-MRA-nodig-voor-ontwikkeling-metropool-van-grote-klasse.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Bijlage-4a-Verantwoording-MRA-2020.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Agenda-MRA-Regiegroep-9-april-2021.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/dinsdag-16-maart-metropoolregio-actueel-over-toekomstbestendige-mobiliteit-in-de-mra-hier-aanmelden/
https://www.mywebinar.nl/samen-bouwen-aan-bereikbaarheid-en-mirt/inschrijven
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/dinsdag-23-maart-metropoolregio-actueel-over-de-kracht-van-de-polycentrische-metropool/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/verstedelijkingsstrategie/
https://samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/
https://www.mywebinar.nl/de-polycentrische-metropool/inschrijven
https://www.mywebinar.nl/de-polycentrische-metropool/inschrijven
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Informatiebrief-Verstedelijkingsstrategie-MRA-5-maart-2021.pdf


 
In de maand april worden deelregionale bijeenkomsten georganiseerd waarin de volgende aspecten aan 
bod komen: aanpak van de Verstedelijkingsstrategie en welke lokale/deelregionale trajecten hierbij zijn 
meegenomen; specifieke verstedelijkings-opgaven die lokaal/deelregionaal spelen, ophalen waarde, 
urgentie en inhoudelijke ideeën daaromtrent; hoe gemeenten en provincies in de eigen trajecten van 
omgevingsvisie en -agenda gebruik kunnen maken van de Verstedelijkingsstrategie. Plus het 
vervolgproces in 2021 en hoe de raden en Staten verder worden betrokken.  
De reeds bekende data zijn (ook via uw griffie wordt u geinformeerd):  

• 7 april 2021 om 18.45 uur - Zuid-Kennemerland & IJmond  

• 14 april 2021 om 19.00 uur - Zaanstreek-Waterland 

• 15 april 2021 om 18.30 uur - provincie Noord-Holland 

• 19 april 2021 (tijd volgt) - Gooi en Vechtstreek 

• 20 april 2021 om 17.30 uur - Amsterdam  
  
Aanmelden voor de volgende uitzendingen van Metropoolregio Actueel 
U kunt zich al aanmelden voor de uitzendingen van Metropoolregio Actueel, die op dinsdagen van 16.30 
tot 17.30 uur worden uitgezonden: 

• 20 apr 2021 – Aanmelden voor MRA Huisvesting en bouwopgave 

• 18 mei 2021 – Aanmelden voor Landschap en klimaatadaptatie 

  
Metropoolregio Actueel: Het 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. 

• Over het MRA-metropakket van 16 februari 2021 

• Verdieping op Economische Verkenningen MRA  van 19 januari 2021 

  
Metropoolregio Actueel: Het najaarsarchief 2020 

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. 
  
Een overzicht van de deelregionale bijeenkomsten voor raads- en Statenleden die zijn aangemeld door 
griffiers en bestuursadviseurs staat hieronder: 
  

10 maart 2021 - MRA Raadtafel (digitaal) 

24 maart 2021 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland 

  
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 volgende maand verzonden.  
  
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of 
opmerkingen ben ik altijd bereikbaar.  
 

https://www.mywebinar.nl/mra-huisvesting-en-bouwopgave/inschrijven
https://www.mywebinar.nl/landschap-en-klimaatadaptatie/inschrijven
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel/
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
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2020/02/MRA-Agenda-2.0.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/


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. 

  
 
 
 

 
De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-
mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: 
www.amsterdam.nl/proclaimer. 
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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 47 - 9 maart 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 

 Aanvullend onderzoek naar aardwarmte in MRA 

 Zaanstad kiest locatie voor mogelijke vestiging Europese School 

 Ondanks corona 101 nieuwe buitenlandse bedrijven en bijna 4.500 nieuwe banen 
in MRA 

 Rijk komt woningnood MRA enigszins tegemoet 

 Twee nieuwe eilanden voor Marker Wadden 
 
Transitiecommissie: voorstel Versterking van MRA-samenwerking 

Vandaag is het voorstel van de Transitiecommissie voor de versterking van onze 

samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam naar alle raden, Staten en colleges 

verzonden. Met dit voorstel kan de regionale samenwerking meer vanuit gedeelde 

inhoudelijke ambities en gezamenlijke kracht worden bestuurd. 

Via uw griffier ontvangt u het voorstel. Net als het proces van consultatie, 

Samenwerkingsafafspraken en vaststelling, zoals we dat gezamenlijk de komende 

maanden gaan doorlopen. Deze informatie is vanmiddag ook op de MRA-website 

geplaatst (voorstel en begeleidende brief), samen met een persbericht dat woensdag 10 

maart zal worden verspreid.  
 
Regiegroep van 9 april 2021 - Globale begroting 2022 
Normaal gesproken zou in de Regiegroep van april de globale begroting voor 2022 
worden vastgesteld. Door het proces van de versterking van de MRA-samenwerking 
zal de begroting qua onderverdeling echter aan (grote) veranderingen onderhevig 
zijn. Daar is nu nog geen concreet zicht op: deze hangen samen met hoe het voorstel 
van de Transitiecommissie verder wordt uitgewerkt, een proces waaraan in de 
komende maanden vorm wordt gegeven. Voor 2022 zal daarom geen globale 
begroting worden opgesteld.  
Vlak voor de zomer wordt een uitgewerkte begroting en werkplan voor volgend jaar 
opgesteld, die in de Regiegroep van oktober zal worden vastgesteld. 
De Verantwoording 2020 staat wel op de agenda van de Regiegroep van 9 april 
2021. 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/aanvullend-onderzoek-naar-aardwarmte-in-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/zaanstad-kiest-locatie-voor-mogelijke-vestiging-europese-school/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/ondanks-corona-101-nieuwe-buitenlandse-bedrijven-en-bijna-4-500-nieuwe-banen-in-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/rijk-komt-woningnood-mra-enigszins-tegemoet/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/twee-nieuwe-eilanden-voor-marker-wadden/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Voorstel-MRA-metropool-van-grote-klasse.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Begeleidende-brief-aan-colleges-raden-Staten-bij-voorstel-Transitiecommissie.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Persbericht-bij-voorstel-Transitiecommissie-Andere-organisatie-MRA-nodig-voor-ontwikkeling-metropool-van-grote-klasse.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Bijlage-4a-Verantwoording-MRA-2020.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Agenda-MRA-Regiegroep-9-april-2021.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Agenda-MRA-Regiegroep-9-april-2021.pdf
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16 maart 2021 - Metropoolregio Actueel: over toekomstbestendige mobiliteit in 
de MRA 
Terwijl het aantal inwoners van de MRA gestaag blijft groeien, heeft de capaciteit 
van de wegen en het openbaar vervoer in de regio de grenzen al bereikt. Hoe zorgen 
we er in onze regio voor dat het toekomstige mobiliteitssysteem aansluit op de 
verstedelijking? En op alle andere regionale opgaven, zoals woningbouw, 
energietransitie en natuurbehoud?  
Op dinsdag 16 maart kunt u zich laten bijpraten door verschillende sprekers, zoals de 
Amsterdamse wethouder Egbert de Vries (tevens voorzitter van de Vervoerregio 
Amsterdam) en gedeputeerde Jan de Reus (tevens voorzitter van het MRA-platform 
Mobiliteit). Aanmelden kan weer via de MRA-website. 
 
23 maart 201 – Metropoolregio Actueel Verdieping: Polycentrische metropool 
Wat wordt bedoeld met de polycentrische metropool? Kan de Metropoolregio 
Amsterdamop basis van deze ruimtelijk-economische ontwikkeling nog 
aantrekkelijker worden? En hoe vormen de MRA-programma’s, zoals de 
Verstedelijkingsstrategie  en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, een versterking 
van dit polycentrische principe? Aanmelden voor de polycentrische metropool (MRA 
University) 

 
April 2021: Verstedelijkingsstrategie tijdens deelregionale bijeenkomsten 
Lees alles over de stand van zaken in de Informatiebrief Verstedelijkingsstrategie op de 
MRA-website. In de maand april worden deelregionale bijeenkomsten georganiseerd 
waarin de volgende aspecten aan bod komen: aanpak van de Verstedelijkingsstrategie 
en welke lokale/deelregionale trajecten hierbij zijn meegenomen; specifieke 
verstedelijkings-opgaven die lokaal/deelregionaal spelen, ophalen waarde, urgentie en 
inhoudelijke ideeën daaromtrent; hoe gemeenten en provincies in de eigen trajecten van 
omgevingsvisie en -agenda gebruik kunnen maken van de Verstedelijkingsstrategie. 
Plus het vervolgproces in 2021 en hoe de raden en Staten verder worden betrokken.  
De reeds bekende data zijn (ook via uw griffie wordt u geinformeerd):  
 

 7 april 2021 om 18.45 uur - Zuid-Kennemerland & IJmond  

 14 april 2021 om 19.00 uur - Zaanstreek-Waterland 

 15 april 2021 om 18.30 uur - provincie Noord-Holland 

 19 april 2021 (tijd volgt) - Gooi en Vechtstreek 

 20 april 2021 om 17.30 uur - Amsterdam  
 
Aanmelden voor de volgende uitzendingen van Metropoolregio Actueel 
U kunt zich al aanmelden voor de uitzendingen van Metropoolregio Actueel, die op 
dinsdagen van 16.30 tot 17.30 uur worden uitgezonden: 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/dinsdag-16-maart-metropoolregio-actueel-over-toekomstbestendige-mobiliteit-in-de-mra-hier-aanmelden/
https://www.mywebinar.nl/samen-bouwen-aan-bereikbaarheid-en-mirt/inschrijven
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/dinsdag-23-maart-metropoolregio-actueel-over-de-kracht-van-de-polycentrische-metropool/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/verstedelijkingsstrategie/
https://samenbouwenaanbereikbaarheid.nl/
https://www.mywebinar.nl/de-polycentrische-metropool/inschrijven
https://www.mywebinar.nl/de-polycentrische-metropool/inschrijven
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/03/Informatiebrief-Verstedelijkingsstrategie-MRA-5-maart-2021.pdf
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 20 apr 2021 – Aanmelden voor MRA Huisvesting en bouwopgave 

 18 mei 2021 – Aanmelden voor Landschap en klimaatadaptatie 
 
Metropoolregio Actueel: Het 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. 

 

 Over het MRA-metropakket van 16 februari 2021 

 Verdieping op Economische Verkenningen MRA  van 19 januari 2021 

 
Metropoolregio Actueel: Het najaarsarchief 2020 
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. 
 
Een overzicht van de deelregionale bijeenkomsten voor raads- en Statenleden die 
zijn aangemeld door griffiers en bestuursadviseurs staat hieronder: 
 
10 maart 2021 - MRA Raadtafel (digitaal) 

24 maart 2021 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland 

 
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 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 

https://www.mywebinar.nl/mra-huisvesting-en-bouwopgave/inschrijven
https://www.mywebinar.nl/landschap-en-klimaatadaptatie/inschrijven
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel/
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
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/


Strawinskylaan 1779 (WTC, I-toren)  

1077 XX Amsterdam

info@metropoolregioamsterdam.nl

www.metropoolregioamsterdam.nl

 

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. 

mailto:e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl

