Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 20 - 30 oktober 2018)

Geachte Raadsleden en Statenleden van 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
 Bedrijven willen metropoolregio ontwikkelen tot grootste waterstofcluster in Europa
 Hulp Rijk onontbeerlijk voor woningbouwopgave Metropoolregio Amsterdam
 Circulaire ondernemers metropoolregio slaan handen ineen
 Nieuw Land nu officieel nationaal park
 Circulaire economie Haarlemmermeer en haven Amsterdam in beeld
 Autodelen wint aan populariteit in Metropoolregio Amsterdam

MRA Congres 2018 in Hilversum
Op de MRA-website kunt u het verslag en de fotokrant bekijken die zijn uitgereikt op het drukbezochte
MRA Congres in Hilversum op 19 oktober. Hier vindt u ook het MRA-filmpje dat tijdens het congres is
gelanceerd. En een bericht over de winnaars van de Plabeka Bokalen 2018 die op het congres zijn
toegekend.

MRA Werkplan en Begroting 2019
De MRA Regiegroep heeft op 10 oktober 2018 het concept van het MRA Werkplan / Begroting
besproken. Afgesproken is dat de verschillende ‘wensen en opvattingen’ in de komende
platformbijeenkomsten worden behandeld.
Op de MRA-website staat bij de Regiegroep van 10 oktober ook de planning van de MRAbijeenkomsten die is besproken. Deze planning wordt bijgewerkt wanneer dat wenselijk is. Waarbij
wordt opgemerkt dat de State of the Region gepland staat op maandag 17 juni i.p.v. 19 juni 2019.
Geüpdatete 45 actiepuntenlijst en de MRA Agenda
De geüpdatete versie van de MRA Agenda kunt u downloaden via de MRA-website. Dat geldt ook
voor de laatste update van de stand van zaken van de 45 actiepunten (per 25 oktober 2018).
Bestuurders in de MRA Agendacommissie en de Platforms
De leden van de agendacommissie zijn bekend. Daarnaast telt de MRA drie platforms: Ruimte,
Economie en Mobiliteit. Deze zijn samengesteld uit wethouders en gedeputeerden. Onder het
platform Ruimte vallen de portefeuillehoudersoverleggen Wonen, Duurzaamheid en Landschap. Na
de recente gemeenteraadsverkiezingen zijn er enkele mutaties binnen de platforms en de

portefeuillehoudersoverleggen. Wie in welk platform zit, is vermeld op de MRA-website:
www.metropoolregioamsterdam.nl.

Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Het volgende ‘MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt eind volgende maand.

Met vriendelijke groet,
Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau

*) De 36 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, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en
Flevoland, en de Vervoerregio Amsterdam.
**) De 7 regio’s zijn: Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, IJmond, ZaanstreekWaterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden.

