Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 58 – 22 maart 2022)
Geachte Raadsleden en Statenleden in de Metropoolregio Amsterdam,
Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot raadslid! Een bijzonder welkom aan
alle nieuwe raadsleden. Als raadslid gaat u voor de inwoners van uw gemeente in en
buiten de gemeenteraad aan de slag. Veel onderwerpen die u in de komende jaren
zal behandelen, hebben een gemeentegrensoverschrijdend karakter. Daarom wordt
al jaren samengewerkt binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), vooral op het
gebied van economie, ruimte en mobiliteit. De komende weken en maanden wordt
u hierover uitgebreid geïnformeerd tijdens het startprogramma van de nieuwe raad
dat wij voor u hebben samengesteld.
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
 Onderzoekers Rabobank: MRA staat op tweesprong, economische voorspoed
leidt niet tot ‘brede welvaart’
 Prognose voor de MTA: forse groei toerisme en recreatie in 2030
 MRA en regio Utrecht maken afspraken voor versnellen en verduurzamen
woningbouw
 Volop kansen voor energietransitie op bedrijventerreinen
 Animatievideo brengt kansen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen in
beeld
 Gratis online inspiratiesessie ‘Werk maken van fietsen’ op donderdag 31 maart
 Onderzoek leidt tot aanbevelingen voor schoner en sneller vervoer in Eurodelta:
Amsterdam-Keulen-Lille
 Klimaatbestendige nieuwbouw in MRA en Noord-Holland het nieuwe normaal
 Interview met MRA-directeur Emiel Reiding: ‘Duurzame pioniers zijn de
winnaars van morgen’
 MRA op internationale vakbeurs Intertraffic over slimme mobiliteit
 Monitor brengt staat van de Metropoolregio Amsterdam in kaart
 Buitenlandse bedrijven in 2021 goed voor 6.500 nieuwe banen in MRA
 Bereikbare Steden: van plannen naar uitvoering
Advies MRA Raadtafel door MRA Algemene Vergadering overgenomen
In de MRA Algemene Vergadering (AV) van 18 februari is het advies voor de opzet en
het proces rond de MRA Meerjarenbegoting van de MRA Raadtafel (9 febr)
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besproken. De AV adviseert de 'wensen en opvattingen' over de MRA
Meerjarenbegroting na de zomer in de AV van 16 september te behandelen.
De concept-Meerjarenbegroting wordt zo spoedig mogelijk (uiterlijk begin april)
door het MRA Bestuur naar alle deelnemers verzonden. Dit betekent een periode
van 20 weken voor de behandeling in raden, Staten en colleges, i.p.v. de reguliere
periode van 8 weken.
Alle raden en Staten vertegenwoordigd in de MRA Raadtafel
Binnen het netwerk van de Metropoolregio Amsterdam gebeurt veel. De
besluitvorming over wat er moet gebeuren, is en blijft aan de gemeenteraden en de
Provinciale Staten. Raden en Staten kunnen ook advies geven over het proces van
de besluitvorming.
Iedere gemeenteraad en de beide Provinciale Staten in de MRA zijn dan ook met een
raads- of Statenlid vertegenwoordigd in de MRA Raadtafel. En iedere raad en
Proviciale Staten heeft een plaatsvervanger. De Raadtafel adviseert (gevraagd en
ongevraagd) over procedurele aspecten van de samenwerking. Daardoor kunnen de
raden en de Staten zich ook beter positioneren als het gaat om de processen (rond
besluitvorming) in de MRA en invloed uitoefenen.
De eerstvolgende Raadtafel is op 10 mei a.s.
Trailer Metropoolregio Actueel voor nieuwe raadsleden
Om nog eens terug te kijken naar de uitzendingen van Metropoolregio Actueel van
de afgelopen periode is een trailer gemaakt.
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 MRAoverleggen, 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.
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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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