Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 46 - 9 februari 2021)

Geachte Raadsleden en Statenleden in 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
 Metropakket MRA serieuze optie voor financiering uit Nationaal Groeifonds
 Onderzoek naar vrachtvervoer via hyperloop: ‘gamechanger voor de
transportsector’
 Versterking MRA-samenwerking wordt in 2021 concreet (met brief)
 Ontwikkelingen rond migratie in kaart gebracht in Migratiemonitor MRA
16 februari 2021 - Metropoolregio Actueel: over MRA-metropakket
Femke Halsema, Dick Benschop, Marja Ruigrok en Marjan Rintel over het MRAmetropakket. Onlangs werd bekend dat het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar
Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de Amsterdamse metroring (IsolatorwegAmsterdam CS) serieus in beeld zijn voor financiering uit het Nationaal Groeifonds.
Waarom is dit ‘metropakket’ zo belangrijk voor de MRA en is het zelfs in nationaal
belang? De rechtstreekse uitzending van Metropoolregio Actueel op dinsdag 16
februari geeft u alle antwoorden.
Aanmelden kan weer via de MRA-website.
Vervolg Metropoolregio Actueel
De serie uitzendingen van Metropoolregio Actueel over de uitvoering van de MRA
Agenda wordt in 2021 voortgezet. Ook keert het bekende format van MRA
University terug, waarin onder meer wetenschappers dieper op specifieke
onderwerpen ingaan.
U kunt zich al aanmelden voor de uitzendingen van Metropoolregio Actueel, die op
dinsdagen van 16.30 tot 17.30 uur worden uitgezonden:
16 feb 2021 – Mobiliteitssysteem en ruimtelijke ontwikkeling Amsterdam-SchipholHoofddorp (toelichting) - Aanmelden
16 mrt 2021 – Aanmelden voor Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en MIRT
23 mrt 2021 – Aanmelden voor de polycentrische metropool (MRA University)
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20 apr 2021 – Aanmelden voor MRA Huisvesting en bouwopgave
18 mei 2021 – Aanmelden voor Landschap en klimaatadaptatie
Metropoolregio Actueel: Het ‘voorjaarsarchief’
Heeft u een uitzending gemist of wilt u een uitzending op uw gemak terugkijken?
Alle uitzendingen zijn gearchiveerd op de MRA-website, zie het overzicht hieronder.


Verdieping op Economische Verkenningen MRA van 19 januari 2021

Metropoolregio Actueel: Het najaarsarchief
Speciaal voor het najaar is een playlist via YouTube samengesteld. De losse edities:








Duurzame en innovatieve mobiliteit van 20 oktober 2020
Samenvatting Duurzaamheid Top van 29 oktober 2020
Toekomst van het toerisme in de MRA van 17 november 2020
Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam van 24 november 2020
State of the Region van 2 december 2020
Verstedelijkingsstrategie van 8 december 2020
Duurzaam investeren van 15 december 2020

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.
Tevens vindt u hier een eenvoudig pdf-overzicht van de jaarplanning 2021 met alle
nu bekende MRA-overleggen, waaronder alle Regiegroepen en Platformbijeenkomsten.
Een overzicht van de deelregionale bijeenkomsten voor raads- en Statenleden die
zijn aangemeld door griffiers en bestuursadviseurs staat hieronder:
3 maart 2021 - AM-Raadsledenplatform – Amstelveen
10 maart 2021 - MRA Raadtafel - MRA Bureau of digitaal
24 maart 2021 - Regionale raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland
De MRA Agenda
De MRA Agenda, die op 17 april 2020 is gelanceerd, vormt de inhoudelijke basis van
de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam en heeft een looptijd van 2020
tot 2024. U kunt de MRA Agenda lezen in een pdf-formaat en in de vorm van een emagazine. Op de pagina op de MRA-website over de MRA Agenda vindt u alle
informatie over de agenda en de voortgangsmonitor.
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Het eerstvolgende bericht aan raden en Staten wordt volgende maand verzonden.
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 MRA
e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl
06 - 39 36 20 77

*) 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 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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