Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 23 - 29 januari 2019)

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
 Eén op de vijf nieuwbouwwoningen staat in de MRA
 Versnelde uitrol Talking Traffic en slimme verkeerslichten in de MRA
 In 2018 recordoverslag in Amsterdam Haven
 Groen is het goud van de Metropoolregio Amsterdam
 Introductie slimme verkeerslichten verbetert doorstroming en veiligheid
 Impuls aan stationsgebieden in Zaanstad
 MRA in 2019: 35 overheden en 902 volksvertegenwoordigers
 Werken aan een gezonde en schone metropool voor iedereen
 Voortgangsrapportage metropolitane fietsroutes aangeboden

Regionale Raads- en Statenledenbijeenkomsten over de MRA Agenda 2.0 en Invest-MRA
Het traject om te komen tot de nieuwe MRA Agenda is gestart tijdens het MRA Congres in oktober
2018. Eind maart 2019 bespreekt de MRA Agendacommissie de zogenoemde ‘30 procent-versie’,
waarna in de verschillende deelregio’s bijeenkomsten voor raads- en Statenleden worden
georganiseerd om samen met bestuurders over de inhoud te spreken. Doel is te komen tot een
voldragen conceptversie, die vanaf eind september het bekende traject van ‘wensen en opvattingen’
bij colleges, raden en Staten kan doorlopen. Het onderwerp Invest-MRA wordt als informatieonderdeel aangeboden.
De regionale bijeenkomsten, die reeds gepland zijn, om met elkaar te spreken over de 30 procentversie:
13 mei 2019
Gooi en Vechtstreek
14 mei 2019
IJmond
15 mei 2019
Zuid-Kennemerland
22 mei 2019
Zaanstreek-Waterland
Stoplichtenrapportage van de 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 45 actiepunten (per 28 januari 2019).
Langetermijn-agenda en MRA-Jaarplanning 2019-2021
Op de MRA-website staat bij de Regiegroep van 10 oktober de langetermijn-agenda.
Tevens de jaarplanning van 2019 (versie 21 januari 2019) en de komende jaren. Deze jaarplanning
met overleggen, bijeenkomsten en conferenties wordt bijgewerkt wanneer dat wenselijk is.

Bestuurders in de MRA Agendacommissie en de MRA-platforms
De leden van de Regiegroep en 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 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 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.

