
Van: "Overbeek, Arjen" <a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl> 
Datum: 13 april 2021 om 12:05:47 
Aan: "Overbeek, Arjen" <a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl> 

Onderwerp: Editie 48 - 'MRA Raads- en Statenleden Bericht' (maandelijks) - 13 april 2021 

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/2021/04/Maandelijks-MRA-Raads-en-
Statenleden-Bericht-editie-48.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 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 48 - 13 april 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 

• Bijdrage van € 1,5 miljard uit Groeifonds gereserveerd voor doortrekken Noord-Zuidlijn

Z.169593 / D.1165187
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• Route naar besluiten over Green Deals op MRA Duurzaamheid Top in oktober 
• Overheden MRA vragen inzet minister voor behoud betaalbaar woningaanbod 
• Rabobank: regio’s Amsterdam en Eindhoven waarschijnlijke trekkers economisch herstel 2021 
• Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start 
• Gezamenlijke inzet MRA, Flevoland, Almere en Rijk voor slimme en duurzame mobiliteit 
• Al 30.000 gebruikers MapitOut: kaart toont bereik binnen gewenste reistijd vanaf elke locatie 
• Investeringen in landelijk dekkend fietsnetwerk in kaart gebracht 
  
Uit de Regiegroep van 9 april jl. 
In de Regiegroep van 9 april is gesproken over het proces rond het voorstel van de transitiecommissie. 
Hierover is afgesproken dat voldoende tijd genomen gaat worden voor het verkrijgen van draagvlak voor het 
voorstel. De samenwerkingsafspraken waarin het voorstel zal worden uitgewerkt, zullen pas na de zomer ter 
vaststelling worden aangeboden aan de raden en Staten. Op korte termijn ontvangt u hierover een brief van 
de transitiecommissie. 
Tevens is op 9 april jl. de MRA Verantwoording 2020 vastgesteld. 
  
Transitiecommissie: consultatieperiode  voor het voorstel Versterking van MRA-samenwerking loopt 
De consultatieperiode van het voorstel voor versterking van de MRA-samenwerking loopt. Tot een 
week na het meireces kunnen de raden en Staten de opvattingen over het voorstel aan de 
transitiecommissie aanbieden (uiterlijk 17 mei).  Op de website van de MRA kunt een overzicht 
vinden van vragen en antwoorden, inclusief het voorstel en de verdere planning. Ter ondersteuning 
van behandeling in de raden en de Staten licht de transitiecommissie het voorstel op verzoek in de 
deelregio’s toe.  
  

• Woensdag 14 april 2021 om 19.00 uur - Zuid-Kennemerland 
• Woensdag 14 april 2021 om 19.00 uur - Zaanstreek-Waterland 
• Donderdag 29 april 2021 om 13.30 uur - Amsterdam 

  
In de deelregio’s Gooi & Vechtreek en de IJmond hebben de deelregionale bijeenkomsten begin april 
plaatsgevonden. Daarnaast gaat de transistiecommissie naar enkele raden en Staten toe. 
  
Dinsdag 20 april 2021: Metropoolregio Actueel over Wonen in de MRA 
Op dinsdag 20 april gaan we in de rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel in gesprek 
over de positie en kansen van verschillende groepen mensen die in onze gewilde regio willen 
(blijven) wonen. Ook bespreken we wat het Rijk, gemeenten, de regio en andere partijen daar wél of 
juist níet aan kunnen en moeten doen. Hier vindt u meer informatie over deze uitzending. 
Aanmelden voor deze uitzending tussen 16.30 en 17.30 uur kan via de MRA-website. 
  
April 2021: Verstedelijkingsstrategie tijdens deelregionale bijeenkomsten 
Alles over de Verstedelijkingsstrategie, inclusief de eerste versie van het Verstedelijkingsconcept en de 
Powerpoint-presentatie die wordt gegeven in verschillende deelregionale raden- en Statensessies, staat 
op de speciale webpagina: www.metropoolregioamsterdam.nl/project/Verstedelijkingsstrategie   
De data van d edeelregionale sessies zijn als volgt (ook via uw griffie wordt u geïnformeerd):  
 
 

• Dinsdag 13 april om 19.00 uur - Amstelland-Meerlanden: 
Amstelveen/Haarlemmermeer/Diemen/Ouder-Amstel 

• Woensdag 14 april 2021 om 19.00 uur - Zaanstreek-Waterland 
• Donderdag 15 april 2021 om 18.30 uur - provincie Noord-Holland 
• Maandag 19 april 2021 om 19.00 uur - Gooi en Vechtstreek 
• Dinsdag 20 april 2021 om 17.30 uur - Amsterdam 
• Woensdag 21 april om 19.30 uur - Flevoland/Almere/Lelystad 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/route-naar-besluiten-over-green-deals-op-mra-duurzaamheid-top-in-oktober/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/overheden-mra-vragen-inzet-minister-voor-behouden-betaalbaar-woningaanbod/
Rabobank:%20regio%E2%80%99s%20Amsterdam%20en%20Eindhoven%20waarschijnlijke%20trekkers%20economisch%20herstel%202021
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/onderzoek-wonen-in-de-metropoolregio-amsterdam-wimra-weer-van-start/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/gezamenlijke-inzet-mra-flevoland-almere-en-rijk-voor-slimme-en-duurzame-mobiliteit/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/al-30-000-gebruikers-mapitout-kaart-toont-bereik-binnen-gewenste-reistijd-vanaf-elke-locatie/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/investeringen-in-landelijk-dekkend-fietsnetwerk-in-kaart-gebracht/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/andere-organisatie-mra-nodig-voor-ontwikkeling-metropool-van-grote-klasse/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropool-van-grote-klasse/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropool-van-grote-klasse/
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/E-mail-Transitiecommissie-aan-colleges-gemeenteraden-en-Provinciale-Staten-19-maart-2021.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolregio-actueel-dinsdag-20-april-huisvesting-en-bouwopgave-in-de-mra/
https://www.mywebinar.nl/mra-huisvesting-en-bouwopgave/inschrijven
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/project/Verstedelijkingsstrategie


• Donderdag 22 april om 19.00 uur - Amstelland-Meerlanden: Uithoorn/Aalsmeer 
 
 

Begin april zijn de bijeenkomsten in Zuid-Kennemerland en IJmond geweest. 
  
Aanmelden voor de laatste twee uitzendingen van Metropoolregio Actueel 
U kunt zich al aanmelden voor de volgende uitzendingen van Metropoolregio Actueel, die op dinsdagen van 
16.30 tot 17.30 uur worden uitgezonden: 
 
 

• 18 mei 2021 - Aanmelden voor Landschap en klimaatadaptatie 
• 15 juni 2021 - Aanmelden voor De sociaal-maatschapplijke opgave in de MRA 

  
Metropoolregio Actueel: Het voorjaarsarchief 2021 en najaarsarchief 2020 
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. 
 
 

• 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. 
  
Een overzicht van de deelregionale bijeenkomsten voor raads- en Statenleden die zijn aangemeld door 
griffiers en bestuursadviseurs staat hieronder: 
13 april 2021 – extra MRA Raadtafel (digitaal) 

  
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 
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 
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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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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 48 - 13 april 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 
 

 Bijdrage van € 1,5 miljard uit Groeifonds gereserveerd voor doortrekken Noord-
Zuidlijn 

 Route naar besluiten over Green Deals op MRA Duurzaamheid Top in oktober 

 Overheden MRA vragen inzet minister voor behoud betaalbaar woningaanbod 

 Rabobank: regio’s Amsterdam en Eindhoven waarschijnlijke trekkers 
economisch herstel 2021 

 Onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) weer van start 

 Gezamenlijke inzet MRA, Flevoland, Almere en Rijk voor slimme en duurzame 
mobiliteit 

 Al 30.000 gebruikers MapitOut: kaart toont bereik binnen gewenste reistijd 
vanaf elke locatie 

 Investeringen in landelijk dekkend fietsnetwerk in kaart gebracht 
 
Uit de Regiegroep van 9 april jl. 
In de Regiegroep van 9 april is gesproken over het proces rond het voorstel van de 
transitiecommissie. Hierover is afgesproken dat voldoende tijd genomen gaat 
worden voor het verkrijgen van draagvlak voor het voorstel. De 
samenwerkingsafspraken waarin het voorstel zal worden uitgewerkt, zullen pas na 
de zomer ter vaststelling worden aangeboden aan de raden en Staten. Op korte 
termijn ontvangt u hierover een brief van de transitiecommissie. 
Tevens is op 9 april jl. de MRA Verantwoording 2020 vastgesteld. 
 
Transitiecommissie: consultatieperiode  voor het voorstel Versterking van MRA-
samenwerking loopt 

De consultatieperiode van het voorstel voor versterking van de MRA-samenwerking 

loopt. Tot een week na het meireces kunnen de raden en Staten de opvattingen over 

het voorstel aan de transitiecommissie aanbieden (uiterlijk 17 mei).  Op de website 

van de MRA kunt een overzicht vinden van vragen en antwoorden, inclusief het 
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voorstel en de verdere planning. Ter ondersteuning van behandeling in de raden en 

de Staten licht de transitiecommissie het voorstel op verzoek in de deelregio’s toe.  

 

 Woensdag 14 april 2021 om 19.00 uur - Zuid-Kennemerland 

 Woensdag 14 april 2021 om 19.00 uur - Zaanstreek-Waterland 

 Donderdag 29 april 2021 om 13.30 uur - Amsterdam 
 
In de deelregio’s Gooi & Vechtreek en de IJmond hebben de deelregionale 
bijeenkomsten begin april plaatsgevonden. Daarnaast gaat de transistiecommissie 
naar enkele raden en Staten toe. 
 
Dinsdag 20 april 2021: Metropoolregio Actueel over Wonen in de MRA 
Op dinsdag 20 april gaan we in de rechtstreekse uitzending van Metropoolregio 
Actueel in gesprek over de positie en kansen van verschillende groepen mensen die 
in onze gewilde regio willen (blijven) wonen. Ook bespreken we wat het Rijk, 
gemeenten, de regio en andere partijen daar wél of juist níet aan kunnen en moeten 
doen. Hier vindt u meer informatie over deze uitzending. Aanmelden voor deze 
uitzending tussen 16.30 en 17.30 uur kan via de MRA-website. 

 
April 2021: Verstedelijkingsstrategie tijdens deelregionale bijeenkomsten 
Alles over de Verstedelijkingsstrategie, inclusief de eerste versie van het 
Verstedelijkingsconcept en de Powerpoint-presentatie die wordt gegeven in 
verschillende deelregionale raden- en Statensessies, staat op de speciale webpagina: 
www.metropoolregioamsterdam.nl/project/Verstedelijkingsstrategie   
De data van d edeelregionale sessies zijn als volgt (ook via uw griffie wordt u 
geïnformeerd):  
 

 Dinsdag 13 april om 19.00 uur - Amstelland-Meerlanden: 
Amstelveen/Haarlemmermeer/Diemen/Ouder-Amstel 

 Woensdag 14 april 2021 om 19.00 uur - Zaanstreek-Waterland 

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

 Maandag 19 april 2021 om 19.00 uur - Gooi en Vechtstreek 

 Dinsdag 20 april 2021 om 17.30 uur - Amsterdam 

 Woensdag 21 april om 19.30 uur - Flevoland/Almere/Lelystad 

 Donderdag 22 april om 19.00 uur - Amstelland-Meerlanden: 
Uithoorn/Aalsmeer 
 

Begin april zijn de bijeenkomsten in Zuid-Kennemerland en IJmond geweest. 
 
Aanmelden voor de laatste twee uitzendingen van Metropoolregio Actueel 
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U kunt zich al aanmelden voor de volgende uitzendingen van Metropoolregio 
Actueel, die op dinsdagen van 16.30 tot 17.30 uur worden uitgezonden: 
 

 18 mei 2021 - Aanmelden voor Landschap en klimaatadaptatie 

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

 
Metropoolregio Actueel: Het voorjaarsarchief 2021 en najaarsarchief 2020 
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. 

 

 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. 
 
Een overzicht van de deelregionale bijeenkomsten voor raads- en Statenleden die 
zijn aangemeld door griffiers en bestuursadviseurs staat hieronder: 
 
13 april 2021 – extra MRA Raadtafel (digitaal) 

 
 
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.  
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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/
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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 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. 
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