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Concept-afspraken voor de MRA Duurzaamheid Top van 15 oktober 2021

Geacht college,
In mijn brief aan u van 3 maart (en het daarbij gevoegde spoorboekje)
verzocht ik u om er rekening mee te houden dat in de periode mei / juni
concrete voorstellen voor de MRA Duurzaamheid Top van 15 oktober 2021
aan u zullen worden voorgelegd, met het verzoek daarop uw standpunt te
bepalen.
Als bijlage bij deze brief treft u deze voorstellen aan. Drie van deze afspraken
zijn zogenoemde Green Deals (over circulaire houtbouw 1, circulair textiel en
de MRA als fietsmetropool) en deze zijn een direct gevolg van een op 15 juni
2020 gehouden MRA-breed bestuurlijk overleg. Daarin spraken de
De Green Deal over circulaire houtbouw kwam ook aan de orde tijdens de MRA Ochtend van
de Duurzaamheid op 22 april jl. Daar werd door MRA-bestuurders de intentie uitgesproken
om in aanvulling en als vervolg op deze Green Deal ook MRA-brede afspraken voor te
bereiden over toekomstbestendig bouwen.
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bestuurders de wens uit om samen met het bedrijfsleven en
kennisinstellingen te komen tot Green Deals met als doel om op die manier
gezamenlijk een impuls te geven aan een duurzaam economisch herstel uit de
coronacrisis.
Behalve deze Green Deals zijn voor de Duurzaamheid Top 2021 ook twee
afspraken uitgewerkt vanuit het MRA-programma circulaire economie. De
eerste richt zich op een MRA-brede inzet op de toepassing van circulaire
plastics, de tweede op de concretisering van de in 2018 MRA-breed
uitgesproken intenties rond circulair inkopen.
De Green Deal duurzaam talent heeft een speciale positie. De activiteiten die
in dit kader de afgelopen tijd zijn ontplooid, worden namelijk ondergebracht
in de uitvoeringsagenda van de Human Capital Agenda Klimaatopgave. De
activiteiten die op dit terrein in gang zijn gezet, zullen wel worden belicht
tijdens de Top, maar hierover zal geen aparte afspraak worden voorgelegd.
Dit betekent dat vooralsnog vijf concept-afspraken worden voorgelegd om te
worden besproken en ondertekend tijdens de Duurzaamheid Top. Uiteraard
hoop ik dat deze direct op brede steun kunnen rekenen. De uitkomst van dit
consultatietraject kan echter ook zijn dat één of meerdere afspraken nog niet
voldoende uitgewerkt worden geacht, of tijdens de Top in eerste instantie
slechts worden ondertekend door een beperkt aantal MRA-overheden
(coalitions of the willing) die daarmee wellicht de weg bereiden voor andere
MRA-overleden om in een later stadium alsnog aan te sluiten.
Parallel aan het traject van de positiebepaling door MRA-overheden loopt
een traject waarin de andere stakeholders die betrokken zijn bij de conceptafspraken hun posities gaan bepalen. Dit geldt in het bijzonder voor de Green
Deals die er expliciet op zijn gericht om de samenwerking tussen overheden,
bedrijfsleven en andere stakeholders te stimuleren. De uitkomsten van deze
beide trajecten worden aan het begin van het zomerreces samengevoegd en
vertaald in definitieve afspraken die op de Duurzaamheid Top van 15 oktober
worden voorgelegd.
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Met nadruk wijs ik u er dus op dat het in dit stadium nog niet gaat om
definitieve afspraken. Met alle betrokken partijen wordt er hard aan gewerkt
om ze nog verder aan te scherpen en het draagvlak ervoor (bij overheden en
bij niet-overheden) te vergroten. Desondanks ga ik er vanuit dat deze
afspraken voldoende richtinggevend zijn en voldoende duidelijk maken wat
van MRA-overheden wordt verwacht om daarover een (voorbereidend)
besluit te nemen. Ik hoop dan ook dat u de periode van begin mei tot medio
juni hiervoor wilt benutten. Uiterlijk op 17 juni hoor ik graag uw reactie. De
reacties vormen de input voor de Stuurgroep MRA Duurzaamheid Top die op
23 juni:
de stand van zaken m.b.t. de afspraken zal bespreken,
zal bezien of, en zo ja welke, aanpassingen nodig zijn en
een definitieve keuze zal maken over welke afspraken op 15 oktober ter
ondertekening zullen worden voorgelegd.
Begin juli worden de definitieve afspraken verzonden aan alle MRA
overheden. Dit creëert de ruimte voor colleges om daarover in de aanloop
naar de Top van 15 oktober een formeel besluit te nemen, zodat bestuurders
met een expliciet mandaat van het college hun handtekening kunnen zetten
tijdens de Top.
Het is uiteraard niet aan mij om te bepalen hoe u in uw organisatie tot een
voorlopige standpuntbepaling komt m.b.t. de concept-afspraken. Wel wijs ik u
erop dat een succesvolle uitvoering van deze afspraken vraagt om brede(re)
afstemming binnen overheidsorganisaties. De afspraken hebben immers
steeds betrekking op thema’s die op het snijvlak liggen van duurzaamheid en
onderwerpen als mobiliteit, economie, bouwen en wonen. Om dit proces van
afstemming in uw organisatie te faciliteren is op verzoek van ambtenaren uit
uw organisaties een bijlage toegevoegd met bouwstenen die gebruikt kunnen
worden om de standpuntbepaling in staven en colleges voor te bereiden.
Ik hoop u via deze brief voor dit moment voldoende te hebben bericht. Indien
u vragen heeft of aandachtspunten wilt meegeven kunt u contact opnemen
met Lex Hendriksen of Edwin Oskam, beiden verbonden aan de MRA-
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programma’s Duurzaamheid. Hun contactgegevens treft u in de aanhef van
deze brief.
Met vriendelijke groet,
Cora Smelik,
Voorzitter PHO Duurzaamheid MRA

Bijlage 1: Bouwstenen voor een collegebesluit
Bijlage 2: Concept-afspraken MRA Duurzaamheid Top 2021
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