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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Op 15 oktober 2021 staat de derde MRA Duurzaamheid Top gepland. In aanloop daarvan worden vijf
samenwerkingsafspraken uitgewerkt.
Op 6 mei heeft gedeputeerde Smelik een brief gestuurd met daarbij vijf concept-afspraken voor de
MRA Duurzaamheid Top van 15 oktober 2021. In de brief wordt de MRA colleges gevraagd om
uiterlijk 17 juni reactie te geven en aan te geven of ze het voornemen hebben om de afspraken tijdens
de Duurzaamheid Top te ondertekenen.

Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum:, 15 juni 2021

Samenvatting
Aan de colleges in de MRA regio is gevraagd om uiterlijk 17 juni reactie te geven op vijf conceptafspraken voor de Duurzaamheid Top 2021 en aan te geven of ze het voornemen hebben om de
afspraken tijdens de Duurzaamheid Top te ondertekenen. De afspraken hebben betrekking op:
houtbouw, circulair textiel, circulair textiel, MRA als fietshotspot en circulair inkopen. Aan de hand van
de reacties zal de MRA stuurgroep besluiten over het vervolg en verdere uitwerking tot definitieve
afspraken.

Toelichting:
MRA Conceptafspraken Duurzaamheid Top 2021
Met de brief van de gedeputeerde Smelik zijn de volgende vijf concept-afspraken aan de MRA
colleges voorgelegd:
1.
Green Deal houtbouw
2.
Green Deal circulair textiel
3.
Green Deal MRA als fietsmetropool
4.
MRA brede inzet van circulaire plastics
5.
verdere concretisering MRA afspraak circulair inkopen uit 2018
In de brief wordt de MRA colleges gevraagd om uiterlijk 17 juni reactie te geven en aan te geven of ze
het voornemen hebben om de afspraken tijdens de Duurzaamheid Top te ondertekenen. De brief van
de gedeputeerde en de conceptafspraken zijn als bijlagen bij deze informatie van college gevoegd.

Proces
De planning voor de ontwikkeling van definitieve MRA samenwerkingsafspraken voor aankomende
Duurzaamheid Top op 15 oktober is als volgt:
Begin juni:
behandeling concept afspraken in colleges
17 juni:
deadline reacties op concept afspraken naar de MRA
23 juni:
behandeling reacties in de stuurgroep Duurzaamheid Top
Begin juli:
versturen definitieve afspraken
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juli-oktober:
15 oktober:

besluitvorming deelname definitieve afspraken in de MRA colleges
Duurzaamheid Top

Tijdens de consultatieronde bij de MRA colleges verder doorgewerkt aan de concept-afspraken,
waarbij ook de betrokken bedrijven en instellingen om hun positie/inbreng wordt gevraagd. De
Stuurgroep Duurzaamheid Top bespreekt op 23 juni de reacties vanuit de MRA colleges en de
ontwikkelingen bij de verdere uitwerking van de vijf afspraken. De uitkomst kan zijn dat er afspraken
nog onvoldoende uitgewerkt worden geacht of dat bepaalde afspraken door een beperkte groep MRA
overheden (coalition of the willing) zal worden ondertekend.
Begin juli zullen de definitieve afspraken worden verstuurd. Ook hierover wordt een collegebesluit
gevraagd voorafgaand aan de Duurzaamheid Top. Hierover zullen wij u opnieuw informeren.

Reactiebrief van ons college
Per concept-afspraak is met de betreffende organisatieonderdelen onderzocht of deelname voor de
gemeente Diemen realiseerbaar is. Op basis hiervan heeft ons college aangegeven voornemens te
zijn de volgende samenwerkingsafspraken tijdens de duurzaamheidstop te ondertekenen: green deal
circulair textiel, green deal MRA als fietsmetropool en circulair inkopen. Dit alles onder voorbehoud
van financiële en personele consequenties bij de nadere uitwerking en de verwerking van onze
opmerkingen en voorwaarden die we bij de concept-afspraken hebben genoemd (zie hiervoor onze
reactiebrief die als bijlage bij deze informatie van college is gevoegd).
Ons college staat positief tegenover de green deal houtbouw, maar wacht de uitwerking af om te
beoordelen of ondertekening van toepassing is. De afspraak over circulair plastic vinden wij op dit
moment nog onvoldoende uitgewerkt om goed te kunnen bepalen of de afspraken met onze externe
verwerkingspartners vanaf 2023 daadwerkelijk gebaseerd kunnen worden op de MRA handreiking
circulaire plastic verwerking.
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