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Vaststelling MRA agenda 2.0
Geachte raadsleden,

Ter informatíe treft u aan de definitieve MRA-agenda 2.0 "Agenda voor een
toekomstbestendige en evenwichtige metropool 2020-2024". ln de agenda
staan opgaven voor de MRA op het gebied van samenwerking, economie,
ruimte en mobiliteit.
De concept-agenda MRA 2.0 is op 25 oktober 2019 naar alle colleges en
raden verstuurd met het verzoek om een reactie. De concept-reactie van de
lJmond is op 26 november 2019 (C-19-05210) in de lJmondcolleges
vastgesteld en in de lJmondcommissie van 10 december 2019 besproken.
Naar aanleiding van die bespreking is een enkele aanpassing gedaan. De
reactie namens de lJmond is op 16 december 2019 naar de
agendacommissie van de MRA gestuurd (UlT-19-47205) en in copie naar de
raad.

De agendacommissie van de MRA heeft hierop een nota van beantwoording
en een aangepaste versie van de agenda 2.0 opgesteld. Deze is 7 februarij.l.
naar de colleges gestuurd ter vaststelling. De colleges van de lJmond hebben
hierop de defínitieve agenda vastgesteld.

Het college heeft geconstateerd dat op een aantal punten rekening is
gehouden met de lJmond-reactie en dat teksten zijn aangepast. Op andere
punten is dit niet gebeurd. Dat is niet onoverkomelijk, want al met al bieden
de teksten voldoende handelingsruimte voor het college.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bevenruijk,
de
de bu
cretaris,

d

en

r,

drs. M.E. Smit

Bijlage(n):
Nota van beantwoording reacties concept-MRA agenda 2.0 (lNT-20-54592);
MRA-agenda2.0: 'Agenda voor een toekomstbestendige en evenwichtige
metropool 2020-2024" (lNT-20-54591 ).
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Nota van beantwoording reacties op de concept-MRA Agenda
Dit document geeft een samenvatting van de ontvãngen reacties op de concept-MRA Agenda, waarbij wordt aangegeven op welke wijze met deze reacties is omgegaan. De
reacties zijn gegroepeerd op deelregio, voorafgegaan aan de reacties van de provincies en de Vervoerregio. Aan het eind van het document zijn de externe reacties
opgenomen. Dit document wordt verspreid onder de Regiegroep, de platforms en onder alle programmamanagers/projectleiders betrokken bij de uitvoering van de MRA
Agenda.
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3.

4.

Beantwoordi

lnleiding:

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

.

uitvoering.

MRA samenwerking als kritische succesfactor benoemd in Omgevingsvisie NH2050, met oog voor
afzonderlijke (deel)regionale en het geheel aan karakteristieken en identiteiten.

¡

Terugblik: genoemde belangrijke resultaten/trajecten: Sleutelgebieden, Programma Samen Bouwen
aan Bereikbaarheid, MRA Landschap, PlaBeKa, House of Skills, programma Cultuur en Erfgoed.

.

lnstemming met concept-agenda, met opmerkingen en aanvullingen.

Verantwoordelijkheid nemen: legt nadruk op belang nemen van (bestuurlijke en ambtelijke)
verantwoordelijkheid, doet dat komende periode zelf ook graag bij genoemde trajecten (zet bestuurlijk
trekkerschap graag voort); verwacht dat andere deelnemers ook verantwoordelijkheid nemen. Brede
gezamenlijke inzet noodzakelijk voor succesvolle uitvoering MRA Agenda en werken aan polycentrische
metropool.
Uitwerking van de MRA Evaluatie: organisatie van de MRA-samenwerking moet ingericht worden naar de
inhoud, uitwerking evaluatie moet geliik bliiven lopen met MRA Agenda 2.0.
Structuur MRA Agenda: akkoord met structuur van de 4 bestuurlijke opdrachten en met uitwerking in
uitvoeringslijnen. Voor alle uitvoeringslijnen moet wel onveranderd bestuurlijke verantwoordelijkheid
genomen worden door (liefst meerdere) bestuurders. Benoemt afrekenbaarheid en focus als
kernbegrippen voor uitvoering en benadrukt belang van monitoring met concrete doelstellingen, hecht
bijzonder belang aan monitoring duurzaamheidsdoelstellingen.

Bijlage bij oplegnotitie MRA Agenda 2.0 februari 2020

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

Zie punt 1 van de oplegnotitie Reoct¡es op concept-agendø en vervolg.
Zie punt 4 van de oplegnotitie Reoct¡es op concept:ogendo en vervolg.
De monitoring van de uitvoering van de MRA Agenda zal geduid worden
op de 4 aspecten: economie, leefkwaliteit, toekomstbestendigheid
(duurzaamheid) en evenwichtige ontwikkeling. Zie in de definitieve MRA
Agenda, hoofdstuk 3, Mon¡torins.

L

meïropoot
regioamsterdam
5.

Relatie met direct omliggende regio's:

a)
b)

6.

Dringt aan op meer aandacht voor relatie in Agenda, verwijst naar teksten uit eerdere agenda
Ziet specifiek kansen in samenwerking met Noord-Holland-Noord en zal zich daarvoor ¡nzetten,
Sncprnilnten van cieze regio zijn: agri & food, ene!.gie, weter en toc!.i9rnc. l,4obilitcit cok bclangrijk
samenwerkingsthema. Voorbeelden samenwerking: ov-corridor Amsterdam-Hoorn en lnvest-MRA.
c) Wijst op belang Schiphol, bijdrage aan en functioneren in internationalc connectiviteit en mobiliteit,
breder belang dan de economische mainportfunctie alleen. Bij woningbouwopgave aandacht voor
mogelijkheden om hinder en hinderbeleving te reduceren in de bestaande en nieuwe bebouwde
geb¡eden, heett prov¡ncie regels voor opgesteld, goed om in teksten MRA Agenda te laten
terugkomen, in ieder geval in de verstedelijkingsstrategle. RiJk is bevoegd gezag, verwacht wel dat
het Rijk regionale overheden nauw betrekt.
Leidende principes: sternt in met ¡n concept-agenda benoemde leidende principes.
.l
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LUe^uilt5tur:LsilurB. Jdilrenwef Ktf ì8 otnfìen retlo s ls vooral vanwege oe grootte van
dc opgaven van belang (die alleen in onderlinge samenwerking kunnen worden opgepakt);
nuancering tekst Agenda op dlt punt gewenst.
b) Mbt tekst onder evenwichtig: ook wijzen op het belang van de wat kleinere gemeenten binnen de

a)
b)
c)

8.

O
r.

Opdracht 0: onderschrijft belang opdracht, benadrukt belang samenwerken in tr.iple helix, rrreagt na?st
Amsterdam Economic Board ook aandacht voor andere
ers waar MRA al mee samen werkt.
Opdracht L: stemt in met opdracht, ziet het vooral als voorzetting van onderwerpen die goed lopen in de
MRA, nadruk op human capital en verder werken aan lnvest-MRA zit er gocd in
a) Wijst erop dat voor lnvest-MRA afzonderlijke besluitvorming bij gemeenteraden en provinciale
staten nodig is.
b) Bij omschrijving circulaire economie ook aandacht besteden aan de voor circr¡laire economip
uef ruurt(le nililcut utm[e.
c) Mbt energietransitic gccft de tekst aan dat de MRA aansluit op inspanningen irr lret kacler van de
iegionaie energiestraiegieën, goeci om ie henoemen ciat na opieveringvan de regionale
energiestrategieën verder verkend wordt hoe de MRA samenwerking verder vormgegeven kan
worden. Agenda kan ook aandacht besteden aan de samenwerklng ln het Noordzeekanaalgebied
(NZKG), en besluit/belang dat NZKG een belangrijke schakel moet worden in het toekomstig
regionaa! en {lnter)nationeal energies,;steern. !Â,,crk:a¿¡'nhcdcn l,4RA Agenda zouden daai-op nioeien
aansluiten.
d) Verplaatsing onderwerpen cultuur en toerisme naar opdracht 2: akkoord, logische stap, maar wel
voldoende aandacht voor het culturele aanbod in al haar versehijningsvormen. Vraagt bij recreatie
en toerisme expliciet aandacht voor de term vrijetijdseconomie (wenst dat die term gebruikt wordt
tn aats van recreat¡e en toerisme en voor ko
met leefbaarheid, kunst, cultuur en
ñ^¡,-^L+a.--^¡^-i^^r^:--!^--,r-vpurdurrr
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spanning tussen verstedelijking, verduurzaming en leefkwaliteit
komt goed tot u¡t¡ng.
a) Belangrijke onderwerpen: verstedel!jklngsst!'ategie, sleutelgebieden, betaalbaa¡"heid .,vonen stâân êi.
goed in, vraagt aandacht voor innovatie o p deze thema's.
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Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen
bij de uitr.roering.
Beschrijving Schiphol in de definitieve MRA Agenda belicht nu
meerdere kanten, verwezen wordt naar de Bestuurlijke Regie
Schiphol (BRS), melding over provinciale regels wordt ter
kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
ng.

al
bi

Tekst is in de definitieve MRA Agenda aangescherpt.
in cìe tekst is specifiek aanciacht voor "cje kwairteiten en eigenheid
van de verschillende gebieden", waarmee belangen van zowel grote
en kleine gemeenten ondervangen wordt. Belang van kleinere

gemeenten komt verder op diverse andere plekken in de MRA
Agenda terug.

MRA.
7

ln definitieve MRA Agenda komt de relatie met de regio sterker

terug.
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uitvoering.
a)

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen

b)

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen
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c)

d)

bij de uitvoering.
ln definitieve tekst is onder uitvoeringsliin 5 van onclracht 1 expliciet
vermeld dat cie inspanningen aanvullend zijn op de trajecten van de
Regionale Energicstratcgie (RES), rol NTKG wordt daarbij ook
genoemd, opmerking worcit vercjer ter kennisgeving aangenomen
en gedeeld met betrokkenen bij de uitvoering.
Omschrijvingen van programrna Kurrst, Cultuur en Erfgoed en van
pruË,tdtilrild rucrtsrne ¿Un dangevuto op oasts van Oe tOctIs Van dte
nrnqramm¡'q
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toe!'isme onder'Wat is er aan de hand?' is aangescher"pt om cok d-^
economische component goed aan bod te laten korne¡r.

a)

Wordt ter kennlsgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen

hì
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bij de uitvoering.
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Mist aandacht voor ov-knooppunten in opdracht, stelt voor aparte uitvoeringslijn voor ovknooppunten toe te voegen. Dit doet recht aan integraliteit en aan wijze waarop ov-knooppunten in
huidige agenda is verankerd. zorgt voor continuering samenwerking met partners als NS, Prorail en
Vervoerregio) en activiteiten.
c)
Vraagt specifiek aandacht voor landschap, wil dat opgaven biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde
leefomgeving, bodemdaling benoemd worden als randvoorwaarde voor een sterke, concurrerende
en toekomstbestendige regio. landschap in de mra draagt bij aan een gezonde leefomgeving en
hoge biodiversiteit. Uitvoeringslijn moet gericht zijn om door landschapsinclusieve ontwikkeling, de
aanpak van prioritaire investeringsopgaven en de verbetering van de governance structuur te zorgen
voor een hoge landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit, veel mogelijkheden voor recreatie en het
tegengaan van biodiversiteit.
d) Onderwerp klimaatadaptatie moet sterker terugkomen: niet alleen koppelen aan de
woningbouwopgave, maar vooral aan de wateropgave en het programma vitaal & kwetsbaar.
Opdracht 3: wijst met nadruk op de urgentie van de mobiliteitsopgave, kan in de tekst steviger benadrukt
worden. Vraagt aandacht voor continuiteit bestaande programma's: Programma Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid, OV Toekomstbeeld, en samenwerking met partners daarbij. Kansrijk is de samenwerking
met de Mobiliteitsalliantie, wil aandacht voor verder u¡tbouwen van deze samenwerking in de agenda.
Ziet grote kansen in verdere MRA-samenwerking met en richting het Rijk, vraag aandacht voor verbinden
verschillende rijk-regio trajecten en die samen te smeden tot een stevige rijk-regio-agenda, iets wat
alleen kan als alle MRA
rtners daar hun
aan leveren
b)

L0.

L1.

E
1

lnleiding:

¡
o

Benadrukt belang MRA-samenwerking op maatschappelijke vraagstukken energietransitie,
woningmarkt, mobiliteitssysteem, groeiende sociaaleconomische verschillen, aansluiting onderwijsarbeidsmarkt, leefbaarheid en het landschap.
Zegt dank voor proces met actieve wijzen betrekken raads- en statenleden in aanloop naar concept-

c)

Beschrijving landschappelijke opgaven onder opdracht 2 Wat is er

d)

aan de hand is aangescherpt, wordt verder ter kennisgeving
aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de uitvoering.
Tekst is aangepast, waarbij opgave klimaatadaptatie sterker

terugkomt, ook onder opdracht L en 3.

Tekst is aangepast om urgentie mobiliteitsopgave te benadrukken, wordt
verder ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

uitvoering.
Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, waarbij verwezen wordt naar uitvoeringslijn 2 van opdracht 0

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

agenda.

o
¡

Agenda biedt goed zicht op gemeenschappelijk benodigde inzet van de MRA.

Benadrukt dat deelregio Almere-Lelystad belangrijke bijdrage kan leveren aan verdere evenwichtige
ontwikkeling van onze polycentrische metropoolregio.
Prioriteiten:
2. lnfrastructuur Flevoland is nog niet af, goede (ov)infra (weg, spoor, water, lucht) is van groot belang voor
toekomstige ontwikkeling van de provincie. Verwacht dat in MRA-verband deze prioriteit in Den Haag
geagendeerd wordt. Bijzondere aandacht vraagt provincie voor spoedige opening Lelystad Airport, de
verbinding met Utrecht, verbetering van OV-SAAL, de lJmeerverbindine.
3
Deelregio heeft nog stevige slag te slaan op gebied economie en werkgelegenheid, met name in Almere

¡

Hecht belang aan spreiding toerisme en de vrijetijdsagenda. Flevoland biedt ruimte om knelpunten
op het oude land helpende hand te bieden. Versterking toerisme biedt kans op meer gevarieerde
werkgelegenheid en vergroot bekendheid Flevoland. Highlights: herkenbaar Mondriaan landschap,

Bijlage bij oplegnotit¡e MRA Agenda 2.0 februari 2020

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

3

meTropool
regioamsterdam
uitgestrekte natuurgebieden, boeiende nieuwe steden
Flevoland kan wellicht bedrijven huisvesten die elders in de MRA moeten wijken voor bijv.
woningbouw. Flevoland beschikt nog over grote terreinen die elders niet meer te vinden zijn, bij
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diep vaarwater nodig hebben). Verplaatsing binnen de regio zorgt voor behoud werkgelegenheid en

a

a

4,

bedrijvigheid binnen de MRA.
Vindt onderdeel onderwijs-arbeidsmarkt van groot belang. Flevolandse onderwijsinstellingen nog
niet voldoende in staat compleet onderwijsprogramma te bieden voor aansluiting op bedrijfsleven.
Ook andere MRA-partners kampen met problemen op dit terrein. Werkt graag in MRA-verband
samen aan verbetering en uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden om werkgelegenheid
toekomstbestendiger te maken,
Hecht zeer aan bevordering cultuurparticipatie en faciliteren toekomstbestendige cultuur- en
nriic
an,¡,il
l-^'r^^
Ë^+ irD^
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Woningbouwopgave:

Wordt ter kennlsgevlng aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

¡

5

Flevoland kan hierin grote rol spelen met volop kansen om goed, ruim en betaalbaar te wonen in
een fraaie blauw-groene omgeving, met goede voorzieningen en goede infrastructuur. Zal
kwaliteiten Flevoland in MRA-verband belichten en draagt graag bij aan goede afstemming van de
woninSbouw met de andere MRA-gemeenten. Zal inzetten op breed en dlr.rers ,:'roningaanbod met
goede evenwichtige mix van (sociale) huur en koop.
¡ Woningbouw is voor Flevoland geen doel op zich, maar alt¡jd in samenhang met ontwikkelingen op
het gebied van economie, infra en voorzieningen. Wijst nogmaals op de wens verstedelijkingsopgave
Zuidelijk Flevoland te koppelen aan de inzet op de komst van de lJmeerlijn.
r Ondersteunt ontwikkeling en u¡tbouw van de 3 Sleutelgcbicden en versnellingslocaties in de
deelreeio met diverse , vaak infrastructure le, bijdragen.
Onderschrijft de MRA-doelen op duurzaamheid.

r

Kennisdeling en samenwerking in MRA-verband belangrijk bij duurzame energie en circulaire

uitvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met bctrokkenen bij de
uitvocring.
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8.

Benadrukt belang inzet op aardwarmte en geothermie voor Flevoland.
Ziet meerwaarde van MRA-inzet op circulaire economie in schaalgrootte MRA om marktpartijen te
mobiliseren of betere efficiency en effectiviteit door samenwerking, daarnaast sterkere invloed bij
naar Den Ha

Benadrukt belang natuurontwikkeling en landschap voor inwoners MRA. Almere en Lelystad zijn groene
steden met goed bereikbare plekken om te recreëren, kan zich ook voor andere inwoners MRA
ontwikkelen tot aantrekkelijk gebied voor dagjes aan het strand en in de natuur. Ontwikkeling en uitbouw
Nationaal Park Nieuw Land biedt hiervoor unieke ka n5.
Verstedelijki ngsstrategie: net als bij de Verstedelijkingsstrategie, benacirukt Lrelans van onderlinse
samenhang van de benoemde prioriteiten.

Wordt ter kennisgeving aatìgerìoÌnen en gedeeld met betrokkenen bij de

Stemt in met de verwerking van de bevindineen van de evaluatieco mmissie met betrekking tot de MRA

Zie punt

---"Þ-

Bijlage bij oplegnotitie MRA Agenda 2.0 februari 2020

uitvoering.
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uitvoering.

l

van de oplegnotitie Reacties op concept-qgendo en vervolg

4

metropool
regioamster dam
E

Governance. Verzoeken om de verdere uitwerking, waartoe besloten in Regiegroep L8 oktober 2019, met
Flevoland te
n alvorens deze door te voeren in de MRA
nda 2.0.

1.

2.

lnleiding

¡

Positief over concept-Agenda, goede onderlegger voor verdere regionale samenwerking in periode
waarin grote transities worden verwacht,

.
¡

Mobiliteitsambities staan goed verwoord.
Verheugd met keuze van en opzet met 4 bestuurlijke opdrachten. Zorgt voor heldere en

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

overzichtelijke indeling van opgaven en ambities. Afstemming tussen opdracht 2 en 3 is cruciaal en
vereist scherpe coördinatie.
Prioriteit aan opdracht 3.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

¡

Vervoerregio ambieert binnen de MRA trekkende rol te spelen, ook als expertorganisatie,
kenniscentrum en koploper duurzame en slimme mobiliteit.

uitvoering.

.

Staat open voor verder verbeteren samenwerking binnen MRA, ook met gemeenten niet
vertegenwoordigd i n Vervoerregio.

¡

3.

4.

5.

Benadrukt dat opgaven en ambities op gebied van mobiliteit veel groter zijn dan de beschikbare
(financiële) middelen. Van belang om als regio in te blijven zetten op beschikbaar krijgen van meer
middelen vanuit het Rijk. Gezamenlijke MRA-lobby heeft prioriteit voor Vervoerregio.
o Ziet graag dat in de MRA gezamenlijk oplossingsrichtingen worden opgesteld op gebied van
prioriteren en afwegingen worden afgestemd (waarom geven we als regio de ene opgave voorrang
op de andere).
Vervoerregio ziet mobiliteitstransitie naast in agenda genoemde transities als l- van de grote opgaven
komende jaren. Verzoekt om deze transitie ook mee te nemen in opsommingen van transities (circulaire
economie, energietra ns¡tie, klimaatadaptatie, biodiversiteit)

Opdracht 0: Punt 5, verantwoording: ook de Regioraad van de Vervoerregio Amsterdam toevoegen aan
partijen waar voor heldere en transparante verantwoording van de activiteiten wordt gezorgd.
Opdracht 3: Tussenkop 'twee mobiliteitssystemen' ongelukkig gekozen, voorkeur gaat uit naar focus op
één mobiliteitssysteem voor alle gebruikers en modaliteiten (complete ketenreis). Gesignaleerde
probleem is wel correct. Verzoek insteek paragraaf te wijzigen om focus op gezamenlijkheid en
inclusiviteit en nut en noodzaak van goede ov-knooppunten te leggen en niet op verschillen tussen regio

Mobiliteitstransitie is van een andere orde dan genoemde transities,
eerder een uitwerking van de genoemde transities. Als
mobiliteitstransitie expliciet genoemd zou moeten worden, zouden nog
meer transitles genoemd moeten worden waardoor de tekst haar focus
kwijtraakt.
Tekst is aangepast.
Tekst is aangepast.

en stad.

6.

Regioraad uit zorg over groei Schiphol in relatie

tot het voldoen aan duurzaamheidseisen. Ook vragen
raadsleden aandacht voor rol volksvertegenwoordiging in de MRA-samenwerking, die zij onderbelicht
achten.

Bijlage bij oplegnotitie MRA Agenda 2.0 februari 2020

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
Mbt rol volksvertegenwoordiging zie punt 3 van de oplegnotitie Reocties
op concept-oqendo en vervolq.

5

metro poor
reg¡ oamsterdam
Deelregio Almere-Lelystad
Stre
reactie
ã. Gerneente Almere

t.

Ka n

Bea

ztch vind e n n d hoofdlij nen

Vâ n de age nda met 4 opdrachten Grote verbeteri ng t. o
huidige
meer sch e rpte, ove rz|c htel¡jker en m ct mcctbarc uitvo en ngs
une n. Laatste sl u ¿dt bij
conclus te evaluatieco mmtsste dat de M RA slagvaardige e n mec doe lge richt moet zun. Wenst
wel e n kele
e ctieagencla,

aansc

)

3

4

ivräA een eveRwrenirge metropooi bi¡jft met een hoge ieeikwaiiteit en zonder
grote economische verschillen. Ziet dat opdrachten 1 tm 3 het in zich hebben om o p MRA-niveau
een
toe
en eve
metro
te realiseren
Focust op enkele uitvoeringslijnen waarvan meent dat de MRA daar de meeste inzet op moet
richten,
vraagt wel aandacht voor duurzaamheid als 'het nieuwe normaal' integraal mcenemen in rle
uitvoe
nen.

Versterken van werkgelegenheid en economie: (1) Regionale economische strateg¡e, (2) werklocaties
en
(3) human capital voor Almere belangrijke uitvo eringslijnen,

a

a

b)
c)

rilefl ftu en s[raKs

focu o p 1) Verstede ij ki ngsstrategie en (2) Wo nen:
Bena d rr¡kt hela ng verste delij kingsstrategie voo gemecntcgrcn ove rstijgende opgaven tav wonell,
werken, bereik ba a rheld, eefbaa rh eid, klim aatadaptat le e n ene rriêtrâ nsitie Þn d at h ot
Handelingsperspectief Oostflank MRA 2O2O-2030 (samenwerking Almere, Rijk, Flevoland,
Amsterdam) daar een belangrijke bouwsteen voor is, net als rijk-regio-programma Samen Bouwen
aan Bereikbaarheid (tevens onderdeel uitvoeringslijn 1, opdracht 3).
Bij wonen naclruk op betaalbaar wonen en semen...,,erking ri;k r.c6io (l",oondeal) en mai-ktpaitijeir
daartoe, en op monitoring
Pleit, net als provincie Noord-Holland voor toevoegen ultvoeringslijn oV-knooppunten aan opdracht
2. N-H en Almere waren bestuurlijk trekkers vanuit platforms ruimte en mobiliteit. Blijvende
aandacht nodig om te voldoen aan de woningbehoefte en leefkwaliteit en bereikbaarheid te
verste rken o pgaven functie me ngrng, ve rd ichting, optlm aliseren ketenreize n vrage n gezam enlijke e n
ÀtÊ

tt

âlñdôhñm6h

an
¡^n^^l-|
r-r I 6Lr¡çrtLt

*^+
L^+-^l,l-^-^L:: l^
I I rrL ucLt uN^gt ttt I uu ut

u¡tvoer¡ng,

Wordt ter ken nisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

a)
h')

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen
bij de uitvoering.
Wnrdt fer l¿annicoarrino !¡!rr,ùLrrvrr¡r¡r ^n
-^-l^^tt F^+
srr 6Eurrtu
t¡tct L^r--r-r-^-^vtttvÁNEilEil
bij de uitvoering.

c)

Zie punt 7 van de oplegnotitie Reacties op concept-agenda en
vervalq.

rt v td

c-k^-l-^-^^i¡^L:r:¡^:¡^Werken aan een ber.elkbaar Almere in de regio .. hr¡^rirôi+
r¡ rv, r!err ,11
\¡, Jçr raqtrpr vt tÉ tvt9uiltLËtL5>y5LcËf Il
a

Worclt ter kpnniçser¡ino

ieei voor cie

KA

infoarrla

6.

uitvoering.

Benadrukt belang versterken onderwijs en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, inwoners Almere

Een inclusieve regio met betaal ba ar wone

a)

Wordt ter kennisgevi ng aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

Vraagt aandacht voor belang banengroei in Almere en ontwikkelingspotenticcl in de hele deelregio..
¡^^lv^di..
J-l--.¡h^
--f^-^
ucc¡íeB¡o 1,,.ñaíì J'..1,
üiiiK ¡-¡n anüere
üe¡en
iv¡äA vei-i¡chten. Aimere wii haar roi pakken.
Regionale ¡nzet en samenwerking nodig op goed vestigingsklimaat, spreiding banen, onderwijs,
cultuur, toerisme en recreatie. Betekent ook dat de MRA-regio de Floriade omarmt als evenement
van de regio.
vuf

5

n.

D^^-l-,.1-+
l^! lusr rout uñt L^l^-uËtdt tË udL uË

a

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

Vrââst mêl ôôô nn horail¿hr¡¡hai¡lcmrr+ra-^l^â
L^r---.--,r,
---¡-^L+..^^-vuuf uErdf
çE,crsrr ddludLilL
rB vdfì (¡e ooslTlanK ln oe vlKA

vvufur tet Keftntsggvl ng aangenomen en gecieeicl met betrokkenen bij de
urrvvcr

il rË,.
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metropoot
regroamster dam
met ru¡mte voor 337o van de regionale woningopgave, voor bijdrage van goede bereikbaarheid aan
de opgave banengroei in Almere en aan mobiliteit beroepsbevolking in de MRA.
Benadrukt dat spoor en de A6 zonder verdere maatregelen rond 2030 verkeersstromen niet meer
adequaat kunnen opvangen. Volle inzet nodig op realiseren OV-SAAL en toekomst¡ge
lJmeerverbinding, waarbij laatste randvoorwaardelijk is voor realisatie Pampus tbv de regionale
woningbouwopgave. Kortom, consequente inzet in lijn met RRAAM-afspraken.
7

¡ Ziet fiets en duurzame/innovatieve mobiliteit als onderdeel van de schaals prong mobilite¡tssysteem.
Samenwerking en uitvoering: Benadrukt dat inhoud leidend is. Nieuwe agenda moet volgende zaken
borgen:

!t

¡
¡
¡

lntegraal samenwerken tussen de platforms, maar ook daarbuiten (triple helix)
Wisselwerking tussen opdrachten moet sterker tot u¡ting komen in de agenda.
Opdrachten en uitvoeringslijnen moeten gekoppeld worden aan doelen en effecten om resultaten
en effecten zichtbaar te maken voor bestuurders, raden, staten en partners, voorbeelden:
o Geef aan bij 'werklocaties' hoe en met welk effect de economische druk werklocaties op
Amsterdam kan worden verminderd
o Bij duurzame en innovatieve mobiliteit scherper en minder vrijblijvend formuleren hoe op
grotere schaal mensen structureel worden verleid om hun reisgedrag aan te passen en
gebruik duurzame mobiliteit wordt gest¡muleerd.

o

Benadrukt belang monitoring en duiding ontwikkelingen in de MRA en verschillende deelregio's om
als nodig te kunnen bijsturen. Agenda dient een meerjarenplanning en begroting te krijgen om tijdig
inhoud en
te kunnen
uren

Zie punten 4, 5 en 6 van de oplegnotit¡e Reocties op concept-ogendø en
vervolg. Wordt verder ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met

betrokkenen bij de uitvoering.

1,

Gaat ervan uit dat nadere uitwerkingvan de aanbevelingen van de evaluatie zichtbaar en voelbaar
worden in de MRA Agenda en wijze van werken.

Zie punt 1 van de oplegnotitie Reacties op concept-ogenda en vervolg

2.

Benadrukt nogmaals belang van slagkracht van de regionale samenwerking

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

3

Kan zich vinden in de 2 leidende principes en kan zich vinden in de hoofdlijnen van de MRA-Agenda met

Wordt ter kennisgeving aangenomen.

uitvoering.
de 4 opdrachten.

4.

Lelystad biedt ruimte die elders in de MRA-regio ontbreekt:

.
.

.

ruimte voor bedrijvigheid: ruimte voor werken op toplocaties, zelfs voor XXL-locaties, daarmee kan
Lelystad oplossingen bieden die elders in de MRA knelpunten zijn
ruimte voor wonen: Lelystad heeft ambitie om te groeien van 78.000 naar 100.000 inwoners.
Lelystad heeft letterlijk en figuurlijk de ruimte om een grote rol te spelen in de bouw van woningen
in de MRA. Met oog voor polycentrische metropoolregio zet Lelystad in op evenwichtige
ontwikkeling en een divers woningaanbod, voorkomen ruimtelijke segregatie. Vanuit de Woondeal
en de verstedelijkingsstrategie zal vooral ingezet worden op sleutelgebied stationsgebied Lelystad.
ruimte voor verbindingen: Lelystad Airport speelt binnen MRA rol voor vakantievluchten. Met
Lelystad Airport Business Park, Flevokust Haven, de A6 en de N23 heeft Lelystad uitstekende basispropositie voor logistieke bedrijven en functies. Kracht van verbindingen is essentieel voor de

Bijlage bij oplegnotitie MRA Agenda 2.0 februari 2020

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

7

metropoot
regioamsterdam
5.

ontwikkeling van de (inter)nationale logistiek over land. door de lu cht en water, Gezien groeiende
betekenis van Lelystad in MRA-verband is het logisch dat Lelystad meer betrokken is bij opdracht 3
Voor bewoners gaat het om bereikbaarheid van werk, opleidingen en voorzieningen. ook van belang
is goederenlogistiek. Vanult het economisch ,",estigingsklimaat is de aandacht van
Lelysiad ger icht op
de ontwikkeling van de logistieke sector.
Prioriteiten:
a

l-ocus op de economische schaalsprong van de MRA: ruimte voor bedrijven/werken; Lelystad biedt
de MRA met de ontwikkeling van Lelystad Airport en Flevokust Haven een sterke ruimtelijke

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

ontwlkkellng met name in het (rnternationale, multimodale) logistieke perspectief.
I

Focus op wonen; verzilvei'en kansen die zich voordoen door de afspraken voor voicjoende en
toekomstbestendig woningaanbod dat aansluit op behoefte en bijdraagt aan een evenwichtige
spre¡ding en versnelling van de woningbouw.
Â¡+i^f

6

7,

t^^l^^-^-

-^^^
^^- -l-¿a--^çtrE' 6odrr uccrrrErrrErr ddrr Prdllurlll llluullltelU 8e¿lcn [Oename OeteKgnlS Lelystad met LelystAd
Airport cn Flevokust Haven. Bestuurlijke keuzes in mobiliteit en bereikbaarheld zlJn direct verbonden
met succesfactoren van wonen en werken in de polycentrische MRA-regio waarvan Lelystad de
belan
kste te ontwikkelen
stieke kansen heeft.
Stelt volgende wijzigingen in de tekst voor:
a! pagin¿ 15, 5e bullet in de opsommlng Lel!,stad.Airpor.t toevcegen
b) pagina 1'9, 3e bullet'verbeteren 30-minutcn bcreikbaarheicl'zo aanpassen dat ook Lelystati binnen
30 minuten bereikbaar wordt
c) pagina 36 beschrijving deelregio, Lelystad benoe¡nen als logist¡eke hotspot en profilering op natuur,
landschap en kust toevoegen.

a)

Tekst is aangepast.

hl

l-ol¿c+
ià^ñ^h^.+
,r.,r.,r ic
,, uuÌÉL},aJL.

c)

werk en voorzicningcn, niet dat alles binnen 30-minuten bereikba¿r
wordt. '30-minuten-bereikbaarheid' is een technische term voor een
indicator om bereikbaarheid van werk en voorzieningen te meten.
Deze term wekt verwarring en is zodoende niet meer gebruikt.
Logistiek en natuur, landschap, water komen terug in de deelregio-

ñ^^l
vvsr

irJ L^+
rrct vEtxtvtcn

.,^- r- L---:r-L--.-r
vdil uts uglEtKUddtilctt¡

vJIt

besch

MRA-samenwerking en samen optrekken als deelregio Almere-Lelystad heeft bestuurlijke prioriteit

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoerinc.
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metropoot
regioamster dam
Deelregio Amstelland-Meerlanden

tr

reactie

1.

Deelregio reactie om gezamenlijke punten extra kracht bij te zetten. Reactie is gevoed door AM-

Wordt ter kennisgeving aangenomen

raadsleden platfo rm.

2.

3

4.

Deelregio Amstelland-Meerlanden vormt als zuidflank van de MRA een belangrijke economische pijler
binnen de MRA. Economische groei brengt n¡euwe uitdagingen mee. Groeiende aantrekkingskracht op
bedrijven in deelregio AM, groeiend aantal inwoners en de opgaven van de energietransitie hebben grote
gevolgen voor het ruimtegebruik. Aanwezigheid Schiphol maakt vinden van goede balans in wonen,
werken, bereikbaarheid en recreëren in deelregio AM extra uitdagend.
Deelregio AM herkent zich in grote mate in bestuurlijke opdrachten en uitvoeringslijnen; verdere stap in
goede richting. Ziet dat is geanticipeerd op aanbevelingen evaluatie.
Samenwerking:

¡

Samenwerking kan alleen succesvol zijn, als er ruimte is voor verschillende belangen. MRA biedt het
platform waarbinnen we het bestuurlijk gesprek over deze belangen kunnen voeren om te komen
tot gedragen oplossingen voor onze opgaven. Vraagt bestuurlijk lef en samenspel. ls blij dat
Amsterdam hierin leiderschap wil nemen om samen met de regio gewenste veranderingen te

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen
Zie punt 3 van de oplegnotitie Reoct¡es op concept-ogendo en vervolg.
Wordt verder ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met

betrokkenen bij de uitvoering.

berei ken.

.

Van belang om te kijken wat op regionaal MRA niveau speelt, en wat opgaven zijn die in deelregio's
opgepakt kunnen worden, of in de vorm van 'coalitions of the willing'.

o

5

6

7.

Deelnemende overheden moeten, passend bij informele aard MRA-samenwerking, daarbij eigen
afwegingen kunnen blijven maken. Vraagt om passend politiek-bestuurlijk proces waarin colleges en
raden tot besluitvorming komen.
Pleit voor efficiënte en compacte agenda om samenwerking hanteerbaar te maken. Prioriteit hebben en veel inzet vragen - opgaven op wonen, werken, mobilite¡t en landschap.
Pleit voor nog meer samenhang tussen agenda en evaluatie, bijvoorbeeld dat ruimte is om nieuwe
inzichten integrale MRA visie door te voeren in de Agenda.
Ziet reactie van Agendacommissie op wensen en opvattingen tegemoet

Zie punt 4 oplegnotitie Reoct¡es op concept-ogendo en vervolg, wordt
verder ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
Zie punt 1 van de oplegnotitie Reoct¡es op concept-dgenda en vervolg.
Zie

oplegnotitie Reoct¡es op concept-ogenda en vervolg en deze nota van

bea

ø

L

Leidende principes:

a)
b)

c)

a)

Kan zich vinden in principe toekomstbestendige

metropool
Kan zich in beginsel vinden in principe evenwichtige metropool, benadrukt dat bij uitwerking van dit

b)

principe in opdracht 2 Aalsmeer samenwerking bij de woningbouwopgave onderschrijft, maar dat
kwalitatieve invulling (welk segment gebouwd wordt en wanneer er sprake is van evenwicht) lokale
bevoegdheid is.
Wil positievere formulering van "een opgave is het voorkomen van uitsortering van

c)

Bijlage bij oplegnotitie MRA Agenda 2.0 februari 2020

Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Zie punt 3 van de oplegnotitie Reocties op concept-agendo en
vervolg.
Deze tekst is geen onderdeel van het leidende principe, komt wel
terug onder opdracht 2, 'Wat is er aan de hand?' bij de beschrijving
van sociaal-maatschappelijke effecten van ruimtelijke ontwikkeling;
diverse MRA-deelnemers die de geschetste ontwikkeling dlrect

9

merropoot
regioannsterdam
2.

inkonrerrsgruepen erI cuncentratle5 van mensen met een sociaaleconomische achterstand,,, spreken
van een
die
t5
een inclusieve samenlevi
Benoe mt a mbiti es/s peerp u nten voor Aa lsm eer bij U itvoeringl
une n, voorsta nder van coalitions of the
WI meedo en
À¡lcm ee!'
ond
tç
n 'wa a!' van be!a

3.

4.

0: Ve

naar reflecties d

o Amstelland-Meerlanden

Evaluatie MRA.

Opdrachtl,ambities/speerpunten:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

r¡cht inzet op rcgiortale euunurrrische strãtegle ln nauwe relatie met verstedellJkingsstrateg¡e en
strategie mobiliteitssysteem.
richt inzet op werktnilieus (plabeka) en posltlonering van Aalsmeer(se) werklocaties en milieus
binnen cie regio.
Ziet nut en noodzaak lnvest-MRA vooralsnog niet.

Mbt Schiphoi verw¡jst Aaismeer naar standpunt BRS; er kan geen sprake zijn van groei van Schiphol
voor serieus wer"k ls gemaakt van hinderbepe:.king
Ondeisteui¡t keriniscleling en pilots
Benadrukt dat energie-infra en data infra verplicht onderdeel is van de Regionale Energie Strategie

v¡rut
^-l---Lr dL[r ¿,

r
r
¡

a

6.

df

ilutUcs/5ÍJggrpunten:

UILVUE

Zie

ntlvandeo

ot¡t¡e Reoctres

en

b)

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen
bij de uitvoering
Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen

c)

Wordt ter kennisgcving aangenomen en gedeeld met betrokkenerr

bi¡ de uitvoering.

d)

bij de uitvoering.
in cie definitieve MRA Agenda wordt expliciet verwezen naar cle
Bestunr"lijke R.egie Schlphol (BRSl.
WÕrdt ter kennisgeviitg aailgeirornen en gedeeld met bctrokkcnen

bij de uitvoering.
f)

ln definitieve tekst is onder uitvoeringslijn 5 van opdracht 1 expliciet
vermeld dat de inspanningen aanvullend zijn op de trajecten van de
nale E

l^t^-l¡

vvurut ¡^tEt l----!---ñEililt5Bcvt-! rìE ãangenornen en gecieeid met betrokkenen bij cie

Richt inzct op verstedelijkingsstrategie

uitvoerlng.

Ziet wonen als belangrijk en urgent thema, benadrukt dat afspraken over spreiding
woningsegmenten raakt aan lokalc autonomie. Vindt op MRA niveau kerrrrisuitwisseling en
monitoring van belang.
lrn¡{c¡hrn'

:i-r.f.^'-L^h
q,oP,q^c,,
¿,L!

-,,L r^-i^--^t
vP
^^ )uw-rs6rvilddr

-:..^^,,
ilrvËdu

rrrEL
nddf teflìfnermeer
--r

over

onlwlKKellng

Westeinderscheg en dat mogelijk aanspraak gedaan kan worden op (nog te ontwikkelen)
landschapsfonds. Ziet trekkende rol voor MRA.
ra nsitieopgaven: hecht waa rde aan ntegra ite it op d eze the mâ s, n et alles lroeft o p schaal M
RA,
ziet be
ken nisde lin

Opdracht3,ambities/speerpunten:
¡ Regionaleprioriteringgrotemobiliteitskeuzes

¡

lie Reocties
en
Wordt ter kenni sgev¡ng aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

a)

(RËS)

E
r,

ervaren hechten belang aan deze formulering. Zie ook punt 3 van de
o

Wordt ter ke nnisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoerins

Fiets; goed regelen van 2 fietsror-rtes die A.alsnneer eandoen: ,nalsrnecr Schiphol en Aalsmee¡-Amstelveen-Amsterdam.

o

Duurzame innovatieve mobiliteit
8. Gemeente Amstelveen

1.

lnleiding

a)
b)

Hecht belang aan MRA-samenwerking op thema's mobilite¡t, wonen en economie. Gaat uit van
l-_ - r!r: ^
LUdilUofts Ot [ne wililng .
Besluiten worden conform convenant genomen door raden en staten. Betrokkenheicj raden en
qlâtêh

Þh ¡lamn¡rrtic¡ha

r.À.¡;^^^^
vsr utçt tçr t .,^^-+J.,-^-l^
vvvt ùuut tiluc

^--l-Lr
ddiluduflL.

a)

Wordt ter kennisgevi ng aangenomen en gedeeld met betrokkenen

b)

Zie punt 3 van de oplegnotitie Reocties op concept-qgendo en
vervoig.
t:^
4rE -..-!
puilL + vdn oe optegnoUile Keøcúes op concept_agencld en

bij de uitvoering.

Ll
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metro poor
reg¡ oamste rdam
c)
d)

2

Acties in uitvoeringslijnen dienen zo concreet mogelijk geformuleerd te worden.
Ziet duidelijke relatie MRA Agenda en evaluatie. Ziet enkele aanbevelingen al terug in conceptagenda. ls graag betrokken bij verdere uitwerking aanbevelingen evaluatiecommissie.

Leidende principes:

a)
b)

Kan zich vinden in principe toekomstbestendige

metropool

vervolq.

d)

Zie punt 1 van de oplegnotitie Reqct¡es op concept-agendq en
vervolg, wordt verder ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met
betrokkenen bij de uitvoering.

a)
b)

Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Zie punt 3 van de oplegnotitie Reocties op concept-ogendo en

Benadrukt bij principe evenwichtige metropool dat over deelregionale en lokale invulling van dit
principe verschillend kan worden gedacht. Uitwerking d¡ent te geschieden met behoud van eigen

vervolg.

identiteit en kernkwaliteiten.
3.

4.
5.

Benoemt ambities/speerpunten voor Amstelveen bij uitvoeringlijnen, voorstander van coalitions of the
willing,wil meedoen op onderwerpen waar van belang is voor Amstelveen.
Opdracht 0: Verwijst naar reflecties deelregio Amstelland-Meerlanden op Evaluatie MRA en is
voorstander van korte krachtige visle met duidelijke gezamenlijke koers op ruimtelijk-economische
vraagstukken waarbij traject verstedelij kingsstrategie benut wordt.
Opdracht 1, ambities/speerpu nten:
a) richt inzet op regionale economlsche strategie in nauwe relatie met verstedelijkingsstrategie en
strategie mobiliteitssysteem.
b) richt inzet op werkmilieus (plabeka) en positionering van Amstelveen(se) werklocaties en milieus
binnen de regio.
c) Ziet belang lnvest-MRA om duurzame projecten te kunnen financieren en business cases rond te
krijgen.

d)
e)
f)
g)

Economische groei en leefbaarheid dienen in balans te blijven.
Ondersteunt kennisdeling en pilots.
Wil uitdrukkelijke aandacht voor vraagstukken rondom Schiphol en de leefbaarheid, Wil samen met
partners werken aan duurzaam toekomstperspectief met balans wonen, werken en leefomgeving.
Benadrukt dat energie-infra en data infra verplicht onderdeel is van de Regionale Energie Strategie

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
Zie punt 1 van de oplegnotitie Reocties op concept-ogenda en vervolg,
wordt verder ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen

bij de uitvoering,

t/m e) Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met
betrokkenen bij de uitvoering.
f) ln de definitieve MRA Agenda gaat ook aandacht uit naar nadelige
effecten Schiphol en wordt expliciet verwezen naar de Bestuurlijke Regie
Schiphol (BRS).
g) ln definitieve tekst is onder uitvoeringslijn 5 van opdracht L expliciet
vermeld dat de inspanningen aanvullend zijn op de trajecten van de
Regionale Energiestrategie (RES).
a)

(REs)

6.

Opdracht2,ambities/speerpunten:

.
¡

Richt inzet op verstedelijkingsstrategie

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

Ziet Wonen als belangrijk en urgent thema, regionale concrete afspraken over
woningbouwproductie en spreiding over de deelregio's horen daarbij. Hecht groot belang aan

ontwikkeling Sleutelgebied Kronenburg. Benadrukt dat afspraken over spreiding woningsegmenten
raakt aan lokale autonomie. Onderschrijft belang regionaal verband zorgen voor toekomstbestendig
woningaanbod. Vindt op MRA niveau kennisuitwisseling en monitoring van belang.

¡

Landschap; hecht belang aan behoud en versterking landschappelijke waarden bij mn
verstedelijkingsstrategie, cultuur, recreatie en toerisme. Maakt op deelregionaal niveau afspraken
met Amsterdam en Ouder-Amstel over opgaven Amstelscheg. Vraagt nadrukkelijk aandacht voor
behoud (veen)landscha p dat door ambities economie, ruimte bereikbaarheid onder druk staat.
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Transitieopgaven: hecht waarde aan integraliteit op deze thema's, niet alles hoeft op schaal MRA,
ziet bel
kennisdel
o pdracht 3, ambities/speerpuntcn:
Regionaie prioriieri ng grote moiriiiieitskeuzes
a

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering

Fiets; goed regelen van 3 fietsroutes die Amstelveen aandoen,

Duurzame innovatieve mob¡l¡teit; Legmeer is l van de 3 regio-pilots duurzame mobiliteit in
sontwikkeli
9. Ciemeente Diemen
1. Herkent zich in rote mate in bestuurl
chten amhitio< an
nan Dar +l^^ñ^
!r rLr I rq I'Ã^^+i^
coLLtE
2
Basis van samenwerking:
a

r

3.

r

Ziet geen rol voor Amsterdam Economic Board binnen de MRA-gremia. Wil gremia zuiver bestuurlijk

-

houden.
Rol geitieenteraden op deeiregio en MRA-niveau moet explicieter gemaakt te worden ihkv
democratische I
iteit.

Mobiliteit:

a)
b)

4.

belangrijks succesfactor voorgenomen versterking samenwerking is degelijke ambtel¡jke
ondersteuning. Pleit voor uitbreiding MRA-bureau-organisatie, ambtenaren met regio-blik en
onalirarrkelijke positie.

lÀr^-l!.^-

vvvrut tEt l--aËil

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering en specifiek bij de uitwerking van de governance evaluatie.

ri,

Ziet in agenda graag nader omschreven hoe samenwerklng mra en vervoerregio komende jaren
vormgegeven gaat worden. Vervoerregio is nml aanspreekpunt voor Diemen.
Vraagt meer aandacht voor verkeersvciligheid in agenda.

b)

Ruimte:

a)
b)

Vindt het onduidelijk dat de opdrachten niet vernoemd zijn naar de thema's economie, ruimte en
mobiliteit.
Vlndt het onderwerp duurzaamheid en aanverwânte onclerwerpen erg versnipperd ondergebracht
i;ij cie ihema's.

verstedelijkingsstrategie zou boven de opdrachten 1, 2 en 3 moeten staan en niet ondergebracht bij
o racht 2.
Wonen
a) Problemen Diemen lijken op die van omliggende. Diemen is extra kwetsbaar door relatief grote
particuliere huurvoorraad, ruimte voor nieuwbouw nog mcer beperkt dan elders. Ziet in agenda
erkenning van knelpunten betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid.
b) ziet opgave wonen en zorg te weinig terug. Hecht belang aan sterke lokale zorgstructuur en dat
mensen zo
thuis kunnen wonen
Energietrans¡tie:

ier kennisgeving aangenomen en gedeeiti met betrokkenen
bij de uitvoering en specifiek bij de u¡twerking van de governance
evaluatie.
Zie punt 8 van de oplegrrut.itie Reocties op concept-ogendd en
Wo¡-cit

L.l r^r^-J+
l.^--¡--^..rc¡r
uvur ur +^^h u,
rrr ÃEililt)ËEviltË,
ddilBetìofnen en geoeelo meI

betrokkenen bij de uitvoering.
c) Zie

punt 6 varr de oplegnotitie Reoctles op concept-agendo en vervolg.

c)

5

a)

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gecleelcl met betrokkenen

b)

Z¡e

bij de uitvoering.

punt 8 van de oplegnol-itie Reocties op concept-ogenda en

vervolg.

I

6.

a)

:l

Vindt uitvoeringslijn circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptat¡e te mäBer. Wil acties ln
agenda die MRA klimaatbestendiger maken; tegengaan hittestress, bescherming zeespiegelstiigins,
extreme neersla en waterbe

l^r^r¡+ +^. l,^h^¡-,^,,i^^
^çrI[J6svI16

^* Ëtuggtu
-^i--rf,
oorrËrçiluiltçil cil
IItts[ ueLf uKKeflgn

bij de uitvoerlng.

b)

ln definitieve tekst is onder uitvoerinesliin 5 van oodracht I exnlicier
vermeld dat de inspanningen aanvullend zijn op de trajecten van de
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Toekomstbestendige energie-infra is ook belegd in regionale energiestrategie (RES), MRA moet geen
acties overnemen die ook in RES-verband worden genomen. Kracht MRA kan liggen bij inzoomen op
lokale behoefte en die ondersteunen en verbinden.
c) Ontwikkeling en ontsluiting kennis tav energietransitie gebeurt al elders (RES, PAW, ECW).
d) Ondersteunt regionale afstemming en ontwikkeling MRA-brede strategie datacenters, incl benutten
restwarmte.
Duurzaamheid:

¡
.
.
.
.
o
.
¡

Tevreden over leidend principe toekomstbestendige metropool, en dat duurzaamheid integraal

wordt benaderd met ook aandacht klimaatadaptatie en biodiversiteit,
Vindt uitwerking leidend principe echter summier.
Wil trias energetica terugzien in agenda, expliciete aandacht voor energiebesparing ontbreekt.
Wil bij circulaire economie aanpak op basis van voorkeursvolgorde: refus/rethink, reduce/redesign,
reuse, repair, refurbish, remanufacture, recycle.
Wil bij klimaatadaptatie expliciet benoemd: intensievere buien, hitte en droogte

Regionale Energiestrategie (RES).
c)

zie b)

d)

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen
bij de uitvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, zie ook punt 8 van de oplegnotit¡e Reocties op conceptogendo en vervolg,

Wil bij biodiversiteit expliciete aandacht voor zowel binnenstedelijke als landschappelijke aanpak.
Wil klimaatadaptatie toegevoegd bij innovatie aanjagen circulaire economie en energ¡etransitie

Wil bij opdracht L, uitvoeringslijn 4, toevoegen: - behoud toegang tot voor economie en
energietransit¡e strategische grondstoffen en materialen; en - industriële symbiose en duurzame
werklocaties.

o
.
.
.
.
8.

1-, uitvoeringslijn 5, toevoegen: aandacht voor energie besparen en besparen op
datagebruik (compacte bestanden, lagere resolutie, slimmere oplossingen)
W¡l bij opdracht 2 ook aandacht voor natuurinclusief en levensloopbestendig bouwen. ook verder in
de agenda meer aandacht voor natuurinclusief bouwen en expliciet benoemen.
Wil bij sociaalmaatschappelijke effecten van ruimtelijke ontwikkelingen ook energiearmoede
benoemd zien.

Wil bij opdracht 2 uitvoeringslijn 4 ook aandacht voor circulair slopen.
Wil bij opdracht 3 ook aandacht voor vervoerspreventie, koppeling met smart grid, geluidsoverlast
en last mile tra nsport.

Economische zaken:

¡
o
¡
9.

Wil bij opdracht

Vindt dat er te veel nadruk op transformeren bedrijventerreinen ligt. Benadrukt dat er voldoende
ruimte moet blijven om te werken en te ondernemen. Gaat om balans wonen, werken en leven.
Plabeka 3.1 is nog n¡et vastgesteld, maar staat wel in agenda dat deze in lijn zal zijn met
economische strategie, vindt Diemen te voorbarig.
Vindt het te voorbarig dat gesproken wordt over een gezamenlijk investeringsfonds, lnvest-MRA is
er nog niet.

Overig:

.
¡

Vindt typering deelregio's een willekeurige opsomming van allerlei feitjes
Herkent zich niet in statement dat de MRA een aan sprekende visie heeft op de regio en de
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samenwerking, d ie uitnodigt om met de MRA samen te werken. Bijv. kleine gemeenten worden op
duurzaamheid regelmat¡g slecht meegenomen, kle¡ne gemeenten worden regelmatig overvraagd,
het ontbreekt si
aan ca

I

Functie van de agenda:

.
'
'
¡
'
.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, zie ook punt 3 van de oplegnotitie Reocties op concept-

OnderschrijftbelangMRA-samenwerking.
Vraagt aandacht voor het bestaan van tegengestelde belangen en dat MRA-deelnemers daarover in
gesprek moeten gaan en het MRA-gremium optimaal moeten benutten. Belang goede regionale
afstemming en mogelijkheid van samenwerking oo basis van vrijwilligheid.

ogenda en vervolg.

MRA visie (aanbeveling evaluatie) is wenselijk, gevoed van onderop door deelnemers, concentreert
op lange termijn en moet helpen focus aan te brengen in de samenwerking
MRA-agenda wordt gezien als bindmiddel voor het reglonale netwerk, om samenwerking
itarrl.eerbaar te maken, wordt gepleit voor een efficiënte en compacte agenda.
Prioriteit ligt bii de opgaven wonen, werken, mobiliteit, landschap en de transitieopgaven.

Vraãgt om onderscheid tussen onderwerpen die op MRA-schaal spelen en onderwerpen die op
deelregio-niveau worden opgepakt of in de vorm van 'coalitions of the wiiling'. Er zijn ook
onderwerpen die op s
ionaal niveau worden opsepakt, zoals Jeugdhulp en WMO.

Tulpp trrinrinec ¡lc clorrloi'P,ai¡la nrln¡lnac
+^
^l- l^¡J-^^r
!s h^E^h
rrsrrrcrr drs
rrruradu :rr ¡^^r,---r:-tuE^uilrslrBc
Ì,,,.¡ùr¡,LJ halrna¡;ilz
ontwikkelingen. Juist over de invulling en vertaling van de ze waarden naar lokale en regionale praktijk
bestaan verschillende inzichten. Gemeenten zullen hier politieke speelruimte willen behouden. MRA

Itr^-l¿

-:-vvurur ¿^rrr l----:---.
Ár[[rJBEvItË
ddngcilutnun eft teueeto met oetroKKenen
ultvoerlng, zie ook punt 3 van de oplegnotitie Reocties op conceptagendo en vervolg .

DU

oe

moet inzetten op wat ons bindt. niet polariseren, en waar nodig in 'coalitions of the willing' de uitvoering

ter hand nemen.
3

+

Opdracht 0: ls voot'stander r.ran integrale,,,isle op de regio en de samen.,^;erking, ."vaai"in de economische
strategie, mobiliteitsstrategie en verstedelijkingsstrategie samenkomen. Uit visie moet onderlinge
samenhang thema's blijkcn cn de noodzaak voor bepaalde ontwikkelingen. De verschillende ambities
leiden tot conflicterende ruimteclaims, visie moet helpen om integrale afweging te maken en balans te
vinclen. Visie moei ook helpen bij aanbrengen samenhang en pr¡oriter¡ng in de MRA-agenda. Vindt het
belangrijk dat processen agenda en visie op transparante wijze geTntegreerd worden en er ruimte is om
nieuwe inzichten door te voeren in de agenda.
Opciracht i:

.

.

ì^r^-,{+
svvruL +^-- HLcueetu
ùçr L^^^i--^..i^--i--rr
tdilËEiluilteil Ëil
fl¡gt ugtf oKKgflen ou oe
^rrrrl)õ,cvItË,
uitvoering, zie ook punt l" en 6 van de oplegnotitie Reocties op concept-

agendo en vervolg,

Gezamenlijke economische strategie op hoofdlijnen wordt als zinvol gezien. Aandacht voor gevraagd

Wordt ter kennisgeving aangenornen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, zie ook punt 3 van de oplegnotitie Reocties op concept-

voor lttfnnnmip

aapn¡ln

oomaonton flv,Þ!rr
aioan ¡mhitioc
i^ l^ .,i-i^. +-^--.^---.:srrrvr!rç ôh ad^h'l-l Â¡n,]r-h+-^,,-+^^
^qrruqLrrrJPurrrrrr ilr uE vt)tY. ttdil)tutiltdLlg
van werklocaties, behouden of ontwikkelen nieuwe werklocaties met oog voor balans wonen,
werken, recreëren. Ruimte voor regionale sturing is er als er goede afstemming is en oog voor lokale
belangen en transparante gemeentelijke besluitvorming.

on vorwnln

Vraagt om meer samenhang tussen verschillende traiecten die nu looen- Marketinp voor heel ¡lc
MRA.

o
.

Zal geen voorstander zijn vân een gezamenlijk investeringsfonds.

Human

a.

niet om als MRA de
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onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om de arbeidsmarkt meer in balans te krijgen. House of Skills
is een goed voorbeeld. ln trends wordt stagnatie onderkant arbeidsmarkt benoemd, maar komt in
ambities en uitvoeringslijnen onvoldoende/niet terug. Onderkant arbeidsmarkt (mensen met
arbeidsbeperking/afstand tot arbeidsmarkt) zou volwaardig onderdeel moeten zijn van het
onderwijs-arbeidsmarkt-program ma van de MRA, een gezamenlijke regionale
werkgeversbenadering kan daar onderdeel van uitmaken. Aandacht gevraagd voor opdeling MRA in
5 arbeidsmarktregio's terwijl de MRA als 1 regio functioneert, MRA kan werken aan mogelijke
svnergie tussen regio's.

5,

Opdracht 2:

¡

¡

6.

1.

2.
3

4.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, zie ook punt 3 van de oplegnotitie Reocties op conceptagenda en vervolg.

Wonen: onderschrijft belang te zorgen voor voldoende en toekomstbestendig woningaanbod en
noodzaak regionale afstemming hiertoe. We moeten waken dat er een tweedeling ontstaat tussen
sociaal en betaalbaar tegenover vrije sector. Belangrijke rol MRA bij uitvoering Woondeal. Hierbij
moeten naast overheidspartijen en corporat¡es ook investeerders en de bouwmarkt een rol spelen.
Benadrukt eigenstandige verantwoordelijkheid gemeenten en provincies rond het wonen.
Gemeenten besluiten zelf over het gewenste woningbouwprogramma. Qua evenwichtige spreiding
van een betaalbaar woonaanbod wil Haarlemmermeer tot 2040 20.000 woningen realiseren
waarvan 50% in het betaalbare segment. Daarmee levert de gemeente een wezenlijke bijdrage aan
de lokale behoefte en die in de metropoolregio.

opdracht 3:

¡
¡

E

Om de kwaliteit van de leefomgeving hoog te houden zal verstedelijking samen moeten gaan met
investeringen in landschappelijke kwaliteit. Daarbij moet ook de agrarische functie geborgd worden.
lnzetten op versterken van landschappen moet beter verankerd worden in de agenda en integrale
implementatie van act¡es en uitvoeringsprogramma's.

Vindt de koppeling tussen wonen en bereikbaarheid zeer belangrijk.
Voor de corridor van economische toplocaties is er een opgave op het gebied van veiligheid en
bereikbaarheid. Ziet doortrekken Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp via Schiphol als voorwaardelijk.
Motto Haarlemmermeer is 'eerst bewegen, dan bouwen' om te voorkomen dat bouwen ten koste
van de leefbaarheid. Vindt dat dit te
tot u
komt in de

Zeer positief over de agenda, zichtbaar snoeien in aantal actiepunten legt meer focus. Enkele
aa ndachtspu nten.
Kleine gemeenten zijn 1 keer genoemd, met negatieve insteek - moeite met expertise opbouwen. Kleine,
middelgrote en grote gemeenten hebben allen eigen uitdaging mbt samenwerken in organisatie als MRA.
Gaat erom dat MRA-samenwerking versterkend is.
Vraagt expliciet aandacht voor MRA-structuur van deelregionale vertegenwoordiging; gemeenten
moeten elkaar kunnen machtigen en elkaar vertrouwen. MRA moet in alle overleggen aandacht hebben
voor deze structuur en verifiëren dat geuite standpunten ook deelregionale standpunten ziin.
Economische strategie: lijkt goed instrument om met geschetste opgaven om te gaan, maar is nog niet
gereed dus voorbarig op vast te leggen dat deze sturend wordt voor lokaal beleid tav werkmilieus en

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, zie ook punt 5 van de oplegnotitie Reocties op conceptagenda en vervolg. Samenhang mobiliteitsinvesteringen en
ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken en noodzaak tot
zorgvuldige fasering worden in de MRA Agenda expliciet benoemd.

Wordt ter kennisgeving aangenomen.
ln de tekst van de definitieve MRA Agenda is meer aandacht gekomen
voor kleinere gemeenten en voor de diversiteit in kwaliteiten en

eigenheid van gemeenten.
Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
Formulering is in de definitieve MRA Agenda aangepast, zie ook punt 3
van de oplegnotitie Reoctres op concept-ogenda en vervolg.

plabeka.
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Landsclrap: ziet leidende rol voor landschap in opstell en visie op de regio. ln agenda veel aandacht voor
landschap, maar l¡gt nog niet aan de basis. Kernkwaliteiten landschap moeten leidend zijn voor integrale
o
verstedel

6.

Vrââpt wât cnriaal-fvcieLc rrriil¿r¡a rniorrrrrinc

7

ln agenda duidelijk reken¡ng gehouden met adviezen eval uat¡ecommissie, goed er zo pragmatisch mee
om te gaan' Vraagt wcl ruitrtte vt¡or bijstellen werkwuze als uitkornst visie en uitwerklng governance dat

ìc an h^^
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Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
u¡tvoer¡ng.

fìorspronkeiijke formuiering kwam uit de tckst van dc Woondeal,
formulering is in de definitieve MRA
nda aange st.
Zie punt 1 van de opl egnotitie Reacties op concept-agendq en vervolg.

12. Gcmcente Uithoorn
1.

College ziet con cept-MRA Agenda 2.O als logische volgende stap n verdere professiona tse ring VA n d e
MRA-sa menwerk¡ ng n kan zich VI nden tn de nteuwe age nda, waarbij ts geanticipee rd op aanbeveli nge n

Wordt ter kennisgevlng aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

va n u ¡t het evaluatie
2

3

Maakt duidelijk dat op inhoud en strateg¡e het coll ese telkens epn afwpsins mââkt in hnar¡a¡ro lzar rzac -^
aançltlitino nn rritr¡norinocnrncrrmm¡r" s J v,Jvruõçr¡
h¡i¡l¡¡-^^ uurr
hâ-+ê^L^--^r¡¡r,-rñ rrrqorJLrroPPÈ[rñr
-¡.--r-rlrLrcil
ulc t3cilteenLe ultfloorn
voorstaãt. Voor keuzes die Uithoorn echt raken, wordt democratische legitimiteit gevo¡den via
besluitvormi
door de raad
Ook raad kan zich in hoofdlijnen vinde n ¡n concept-MRA Agenda. Raad geeft enkele cruciale
nten mee voor definitieve

aa
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5.

eefkwal iteit als
Opdracht 0

'
o

6.

M RA a genda schone economie,

VC

ge leefo mgevrng en hoge

agendo en vervolg.

Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Wordt ter kennisgevlng aangenomen en gecleeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

worden
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Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkcnen bij de
uitvoering, zie ook punt 8 van de oplegnotitie Reacties op conceptogencÍa en vervoig.

deze thema's zal

aan economische kracht van de

Circulaire economie: Verheugd met aandacht voor circulaire economie, ziet graag dat ook aandacht
is voor creëren van bewustwording bij o.a. particulieren en ber!rijven. naast initiëren concrete
acties
om te komen tot volledig circulaire economie in 2050. Thema duurzaamheid moet terug komen in
L^-li--¡-^^^
L-r-- ^-^---:--L
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Sociaal domein: Blij met aandacht voor sociaaleconomische verschillen die steeds scherper zichtbaar
worden, voor kansengelijkheid en het welvaarts- en welzijnsniveau. Wil bevordering samenwerking
en kennisuitwisseling op: ondcrwijs, participatie, arbeidsmarkt, maatschappelijke vraagstukken.

Krachten bundelen
Opdracht 1
a

n

MRA evaluatie: delen op hoofdlijnen bevindingen evaluatiecommissie: minder praten en papier,

moa¡
.Ir!!r
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uiivoering, zie ook punt 3 van cte opiegnotitie Reocties op concept-

Klimaatbestendigheid en energietransitie: Blij om aandacht voor deze grote opgaven. MRA-inwoners
willen weten waar ze ããn toe zijn, willen duidelijkheid en zich voorbereiden. Wil duidelijkheid in
taken MRA en taken afzonderlijke gemeenten, vraagt aandacht voor zorgvuldige communicatle naar
burgers en bedr^ljfsleven.
Arl¡eidsmarkt: Juie ht aandacht voor'leven lang ontwikkelen' zeer toe. Nu gerichtheid op een lerende
a rbe d sm arkt e n go ed opgeleide be roepsbevolki ng. Vraagt and aeht voo nâ !'tic¡ nâl¡ê- ñ
lee
n voor me nsen met een
afstand tot de arbeids ma rkt, met een ar
of

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokke¡ren bij de
uitvoering. zie ook punt I van de oplegnotitie R.escües op concept-

ogenda g¡ ¡tsyr.tg!9.
De uitvoeringslijnen worden uitgewerkt in jaarplannen, waarbij ook
aangegeven moet worden welke bijdrage ze leveren aan de bestuurlijke
opdracht en de overkoepelende ambit¡e van de MRA Agenda
(internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te werken aan een
toekomstbestendige en evenwichtige metropool).
ln dc tal¿ct r¡rn¡¡{l'nrr awnli¡ia+

bedrijven en de àgrärische sector.

h^-l.l^i-^tç ct
^- t *:rr^r--^r^
t toot
il iluuçt6t utt
^tsI
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metro poor
reg¡ oamste rdam
lage leerbaarheid. Belangrijk om het arbeidspotentieel dat er is te benutten. Wil het motiveren en
stimuleren bedrijfsleven voor bieden arbeidsplaatsen en leertrajecten aan deze doelgroep
toevoegen aan vraagstukken in Agenda.

7

Bedrijfsleven: Wil naast aandacht voor aantrekken grote internationale organisaties ook aandacht
voor mkb. Ziet leegloop in omliggende gemeenten van Amsterdam. Ook aandacht voor
sierteeltsector en boerenbedrijf in de agenda. Ook zij hebben uitdagingen tav milieudoelstellingen
en zullen daarbij ondersteun¡ng nodig hebben.
Opdracht 2:

¡

8.

9

Wonen: Benoemt spanningsveld tussen beantwoorden woonbehoefte en inclusieve samenleving en
vertrek mensen met lage inkomens uit de stad naar buitengebieden en enkele gemeenten die geen
aanleiding voelen om (sociale) woningbouw op te voeren. Komende periode zal gaan om hoe de
MRA meer ruimte voor woningbouw mogelijk kan maken, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor
sociale woningbouw, goedkopere middenwoningen en alternatieve woonvormen.
Opdracht 3:
a) Vervoer: Blij met aandacht voor duurzame mobiliteit. Ziet graag extra aandacht voor goede en snelle
bereikbaarheid van kleinere gemeenten met Amsterdam. Ziet daarnaast mogelijkheden in
uitbreiden en versterken spoornetwerk.
b) Schiphol: Vindt mate waarin Schiphol bijdraagt aan economische stabiliteit in de regio veel te zwaar
aangezet. Voldoende onderzoeken tonen aan dat bijdrage lang niet zo significant is. Daarnaast zijn er
veel negatieve effecten:
- op luchtkwaliteit, RIVM onderzoek met zorgwekkende conclusies mbt gezondheidsrisico's
- Geluidshinder is te hoog en schaadt leefbaarheid en gezondheid inwoners directe
randgemeenten rondom Schiphol
- Beperking mogelijkheden windenergie en geen compensatie voor aanleg van zonneenergiepa rken of projecten
- Afspraken Aldersakkoord zijn door Schiphol nog steeds niet nagekomen en handhaafbaar
- Vliegveiligheid staat onder druk, zoals verwoord door Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Grens voor inwoners Uithoorn is bereikt, er valt nu niet te praten over groei van Schiphol. Beloofde
hinderbeperking uit 2008 moet eerst gerealiseerd zijn en nader onderzoek zijn gedaan op het gebied
van gezondheid, veiligheid en milieuaspecten.
Aandacht voor omschrijving deelregio AM: wordt gesproken van mainports Schiphol en Greenport
Aalsmeer en over goed opgeleide inwoners en hoog aandeel internationale kenniswerkers. Dat is een te
eenzijdige visie, er is een aanzienlijke groep arbeidsmigranten. Zij vormen substantieel onderdeel van de
menselijke motor voor Green port Aalsmeer, hotels en logistiek. Graag deze groep ook noemen
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Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoer¡ng.

al

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen
bij de uitvoering.

b)

ln de definitieve MRA Agenda gaat ook aandacht uit naar nadelige
effecten Schiphol en wordt expliciet verwezen naar de Bestuurlijke
Regie Schiphol (BRS) als samenwerkingsverband dat voor de MRA

leidend is voor afspraken met het Rijk over Schiphol.

De deelregio-contactpersoon is gevraagd een aangescherpte deelregio-

beschrijving aan te leveren. Zodra die beschikbaar is wordt die
opgenomen op de MRA website.

T7

melropoot
regioamsterdam
Deelregio Amsterdam
reactle
13. Gerrreenl-e Amsterdam

1.

lnleldlng:

.
'
'
.

2.

4

5.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering

ziet loskoppeling bestuurlijk gesprek en uitvoering als grote verbetering.
Wil ver¿trlwoo¡delijkheid lelderschap op zich nemen, betekent eigen opgaven meer vanuit regio
bekijken en bijdragen naar mogelijkhedcn. voornemens eigen expert¡se op gebied van
duurzaamheid te delen met kleinere gemeenten. Verdere invulling verantwoordelijkheid samen
met
provincies en centrumgemeenten van de MRA.
Wil meer wefken met 'co¡litionc nf f hp r¡,illinc' am g,^bruik te maken van positieve enei-gie.

P¡'i ur ltetL fte o ben even ichtige sam nlevi ng, toe komstbeste nd ige m
etropool, kwaliteit
leefo tngeving en vera ntWoo rd verstedelij ke n (wone n, werken, voo (z e ni nge n, bereikbaarheid
s
e aa ndac ht VO
re iden economische activite ite n en voorzten
Evenwichtigemetropool:

r

belangrijke prioriteit woonopgave en uitwerking Woondeal, en leefkwaliteit kwetsbare wijkcn;
aandacht voor de kwal¡tatieve verdeling van het woningaanbod en toegankelijkheid voorzieningen in
hele regio.

'

samenwerking met werkgevers tbv kansen bieden aan economisch kwetsbaren in de regio.
toe nsme verde re nzet op sp re d tng en kwa ¡tati eve m eerwaa rde voor de directe omgeving,
aa nda cht ontwi kke kader verbl
modaties.

a

3.

Z¡et nadruk transiticopgaven als passend bij uitdagingen regio.

Verantwoorde verstedelijking met behoud landschap
o Polycentrische metropool als basis: aandacht voor alle kernen in de metropool is noodzakelijk, elke
deelregio eigen cultuur- en recreatiemogelijkheden, in elke stad voldoende werkgelegenheid,
robuust mobilitcits¡retwerk; wil aciieí bijclragerr aarr spreiden en op peil houden
voorzieningenniveau en iaciliteren werkgelegenheidsontwikkeling in alle deelregio's.
¡ lnzet op verdichting tbv draagvlak voorzieningen en werkgeregenheid en geven extra waarde aan het
iaärischap; invesicrcn iancischap tbv kiimaataciaptatie, biudivers¡teit maa r ook tbv goede
en versterken onze unieke kwaliteit als
Kwaliteit leefomgevl ng: ln niFttruê ¡opn¡lr zr rllon rrro ,,,!Lr vv6 h^^+^^ L^LL-rrcuuEtt ..--vuut r-.---r:r-:¡
Áwdill"cilleefomgeving, wil dat opgaven klimaatadaptatie, landschap, gezondheid en voorzieningenniveau
aparte
plek in de agenda krijgen, oproep op deze opgaven echt naar investeringen toe
te werken.
Toekomstbestendige metropool
¡ Amsterdam zal actief kennis en capac¡teit delen om gezamenlijke doelstellingen waar te maken.
a
Prio riteit bij en ergietra nsitie, ma ar tn zet m ag niet te n koste gaa n van o nderwe rpe
n ci rcu la ire
econ
k maatada
en duurzaam VE rvoe Extra aa nda cht
voo
ma

Wordt ter ken nrsgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

¿rEputìL)lt ocvoegen nieuwe bestuuriijke opciracht ieefkwaiiteit?) van
de oplegnotitie Reacties op concept-agenda en vervolg, wordt verder ter
kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

uitvoeri
Wordt ter kennisgevlng eângênômÞh

on oa¡laol¡{

ma+ l.ra¡r¡LL^^Ãñ rct I L!i
utl i^
ur

uitvoering.
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Autoluw, betekent veel voor regio, samenwerking nodig.

6.

Samenwerking House of Skills is onmisbaar om genoeg vakmensen op te leiden.
Koppeling verstedelijkings- en mobiliteitsvraagstukken:
o Hecht waarde aan gezamenlijk met het Rijk uitwerken van de Woondeal, Verstedelijkingsstrategie
(en later ook Gebiedsagenda NOVI) en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid/mobiliteitsstrategie.
Noodzaak om samenhang aan te brengen in mobiliteitsvragen en verstedelijkingsopgave, door
opdeling in 2 verschillende opdrachten wordt suggestie gewekt dat het om 2 verschillende opgaven
gaat, stelt daarom voor opdrachten in de agenda samen te voegen tot 1 opdracht om daarmee de
integrale opgave te benadrukken.

Zie punt 5 lsomenhang opdrøcht 2 en 3) en 9 van de oplegnotitie
Reacties op concept-ogendo en vervolg, wordt verder ter kennisgeving
aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de uitvoering.

¡

7,

Veel onderwerpen worden op meerdere tafels besproken, regionale bereikbaarheid moet zoveel
mogelijk via Rijk-regiotrajecten worden georganiseerd. MRA zou zich mbt mobiliteit moeten
specialiseren in andere onderwerpen: fiets, stadsdistributie, innovatie. MRA Agenda kan het best
gericht zijn op korte termijn (no regret) maatregelen, die later ingebed kunnen worden in de
verstedelijkingsstrategie en mobi liteitsstrategie.
Monitoring en vervolg

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

r

Belangrijk om MRA bij State of the Region te presenteren op alle facetten die brede welvaart
definiëren.

uitvoering.

.
o

Juicht rol Amsterdam Economic Board in toekomstverkenningen en strategische analyse zeer toe.
Pleit voor gecombineerde presentatie voortgang MRA Agenda, toestand van de MRA en strategische
toekomstverkenning bij State of the Region.
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merropoot
regioamste;'dam
Deelregio Gooi en Vechtstreek
reactie

E
1.

Voelt z tc Ir go ed be Ir r¡kken bij totstandkom ng van d e agen d a, kan zich

n

grote delen van de age nda

VI nden. Enkel e aa ndac

2.

Breng meer focus aan door de agenda

a)

Wordt ter kennisgeving aangenomen
a)

Zie punt 3 van de oplegnotitie Reoct¡es op concept-agenda en
vervolg, wordt verder ter kenrrisgeving aangenomen en gedeeld met

b)

Zie punt 3, 4 en 7 van de oplegnotitie Reocfles op concept-ogenda
en vervolg, wordt verder ter kennisgeving aangenomen en gedeeld

cì

De Agendacommiscie is r.ran mening dat opdr3cht 0 nocdz;kclijk i::
uporacnr
rr newaaKl qe Samenhang tusçen opdrachten 1, 2 cn 3,
^-l-^-L¡

te richten op de toekomstbestenclige metropool; G&v staat achter leidend principc
Itncl¿nmcthoclan¡lioa

rrsrÞç mo+ran^^lr
r¡r!LrvPvvr,

b)

c)

L-^
-i-L rrrtr
^i^+.,i-r^narr ¿rLrr
vrrrvElr :lll TUcVUCËefl pllfìUlpe evenwlCntlge
metropool', vindt de MRA geen passende schaal voor de opgaven die benoemd worden, opgaven
worden opgepakt op gemeentelijk niveau of op niveau deelregio G&V, W¡l waken voor vergroten
¡nzet op 'evenwichtige metropuol' ten koste gaât van inzet op 'toekomstbestendige metropool,.

meetbare ambities;
o focus samenwerking op zijn en blijven internationale economische topregio ook omzetien
naar meetbare resultaten, bv. behoud van Europese economische top 5 positie met
duurzame en breed gedeelde groei.
o Uitvoeringslijn Wonen moet minder ambltleus dan momenteel geformuleerd. Staat achter
sterk stimulerende en faciliterende rol MRA, maar rcgie voeren geen taâk MRA. For.mele
samenwerking moct lopen via huidige bestuurlijke besluil.vormingsprocessen en kan plek
krijgen binnen traject Verstedelij kingsstrategie.
o Tevreden dat landschap sterker is opgenomen en aparte uitvoeringslijn krijgt. Landschap is
USP van onze metropool mbt vestigingsklimaat, draagt bij aan kwaliteit leefomgeving
en
gezondheid inwoners.
o Vindt inzet op ov-knooppunten belangrijk, mag meer aandacht naar uitgaan, eventueel in
vorm aparte uitvoeringslijn,
te beperken tot de inhoud (het wat); stelt voor om opdracht 0 te schrappen, zaken die er staan zijn
randvoorwaardelijk, geen cloel op zich, hnrrendien meet uitkcmst l\4RA Evalu orrc
^-^+l^ -^-t-tr¡u6, uuil
ptut\
in rnnrronrnf

3.

4

met betrokkcncn bij de uitvoering.

onderliggende uitvoeringslijnen en het overkoepelende perspectief;
zorgt voor expliciete aandacht voor lobby en samenwerking met
externe part¡jen (triple helix); besteedt aandacht aan de essentiële
Vt¡t¡lwaafden voor goecie samenurerki¡rc r"n dpmorratische
legitimiteit; zorgt ervoor dat aandacht voor de noodzaak de
samenwerking te versterken (uitkomst evaluatie) niet verwater| zie
ook punt 1 van de oplegnotitie Reocties op concept-agenda en
vervolg.

ôh hi6+ iñ

Zorg voor samenhang
¡
Kan zi¡h r¡in¡lan in rrrarlzan a¡+
.,,c1J? !-h^,,i^liiL^
^--^,.^- Ëil ilËr uPf reffren van LilIvocnngslljnen !pv
"""'r,(¡çruñE uPBdvril
ñ-^-------r:--l-.sul,ç,uJtcrt.
^^+i^lii-+^rruË,rdrrrrrrdLlsLllc- up¿et
ABenoa geen OVefZlCnt en Voldoencre fU¡mte VOOr nadefe
uitwerking en invulling.
a

betrokkenen krij cie uitvoering.

Zie beantwoording 2c, zie ook punt 1 en 6 van de oplegnotitie Reocties
op eoncept agcncia en t,ervoig.

Vraagt aan dacht voor sa men hang tusse n de 3 opd rachten. Ove rkoepe lend perspect ief ontbree kt.
Evaluati e ben oemt behoefte aan overkoepe lende VI s te. Vindt VI ste niet j u iste doc um ent, geeft te
wernrg richting aan netwerksame nwe rking. Denkt dat versted el ijki ngsstrategie het overkoepelende
VE rhaa kan zun waa r we b e hoefte aa n h bt¡en; versted el ki ngsstrategie
staat voor G & boven/voo r
U
de J program mas arecloctte woorschi¡nii¡k wordt opdrøch ten bedoeldl Ge deelde strategie ts
nodig
o m samenwerki
a le
ma s n
ta ku nnen la den.

Ga r ril r¡rn aan

Worcjt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bii de
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metropoor
regroamste rdam
a

Diversiteit is wat MRA aantrekkelijk maakt. Kracht en identiteit van deelregio's moet meer centraal
staan in MRA-samenwerking, door u¡tgaan van kracht kunnen we vestigingsklimaat MRA duurzaam
versterken.

a

Zet in op evenwichtige en duurzame spreiding wonen, werken en onderwijs over sterke en
bereikbare deelregio's. Om zo potenties deelregio's optimaalte versterken. Draagt bij aan leefbaar

uitvoering.

houden MRA.

6.

Door deelregio's te verbinden met hoogwaardig, duurzaam mobiliteitsnetwerk kan potentie van het
geheel benut worden. Vraagt om schaalsprong OV voor de hele MRA, nu veel focus op Amsterdam.
Vraagt meer aandacht voor verbinding buurregio's als Utrecht om netwerken goed aan te laten
sluiten. 'Verbeteren 30-minuten-bereikbaarheid'vraagt schaalsprong OV én spreiding van functies.
Zorg voor goede vertegenwoordiging in alle opdrachten om diversiteit regio te borgen in opdrachten en
uitvoeringslijnen; alle deelregio's vertegenwoordigd in alle bestuurlijke overleggen, zodra uitvoering
nieuwe MRA Agenda start. Specifiek aandacht gevraagd voor samenstelling Agendacommissie en
Platform Mobiliteit. Stelt voor Regiegroep en Agendacommissie samen te voegen.
Samenwerking met Utrecht

7

Verbinding MRA en regio Utrecht (en ook tussen Amsterdam en stad Utrecht) cruciaal voor
duurzame economische ontwikkeling Noordvleugel. Vraagt meer aandacht voor afstemming met
Reg¡o Utrecht, regio G&V werkt samen in beide regio's en kan en wil daarin verbindende rol
vervullen. Bij uitwerken regionaal OV Toekomstbeeld was zeer weinig afstemming.
Geeft aan trekkerschap te willen invullen voor de uitvoeringslijnen:

a

5.

r

¡
o
r
o
o
r
¡
.

De MRA als netwerkorganisatie

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

Regionale economische strategie

Verstedelijkingsstrategie
Duurzame innovatieve mobiliteit

Wonen
Landschap

Cultuur
Fiets
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metropool
regioamsterdam
Deelregio lJmond
reactie
L5. Deelregio lJmond

l.

Spreekt verwachtr ng uit dat Regiegroep en platforms op de hoogte worden gesteld van reactie,
met advies van
ndacommi¡sin art 7,2 Convenant Vcrstc
MRA20lC)

Zie oplegnot itie Reocties op concept-ogenda en vervolg en deze nota van

2.

Mcldt dat Agenda belangrijk richt inggevend document is geworden, dat dient als leidraad voor de
samenwerking komende 4 jaar. Bestuurlijke prioriteit (>) voor Umond hcbbcn (o = aanvullende

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

n
nmarl¿;naa
t.
vP.
r,L, rvr 16!r nrr¡

¡

opdracht

>
>

1:

o
o
o
o
o
-'

¡

uitvoering.
Mbt iaatste punt Opdracht 1: tekst is genuanceerd, zie ook punt 3 van dc
oplegnotitie Reoct¡es op concept-ogendo en vervolg.

ontwikkelen knooppunt van energietransitie
Techport: versterken en uitbreieien van relaties bedriiven onderlins en mêr kenniç- on
nn¡lanrriicinc+aIlin-^^
vr rver rr rJJrr rJrçrrrr rõLr

)'

bearrtwoo

I

Rccrcatie en toeris¡ne in de lJmond. Karakterlstieken recreät¡eve aanbond lJmond zlJn belangrijk
voor de MRA
schone economie = circulaire economie incl energietransitie

gezamenlijke economische strateg¡e is meer dan spreiding economische dynamiek, daarbij horen
ook actuele en gebruikclijke eeonomische ontwikkeiingen (zoais investeringsklirnaatl
zorgen voor evenwichtige groei is economische opgave, niet opdracht 2
versterken en spreiding toerisme is onderdeel thema economie, niet opdracht 2
schappen p.15 le bullet ambitie: "sturend voor lokaal beleid op het gebied van werkmllleus en
plabeka", lokale bestuur is daarvoor verantwoordelijk.

vPur
oLr tt
^-l--^L.1.

¿.

>
>

Werken aan transformatie bedrijventerreinen
Behoud unieke en diverse landschap van de lJmond, draagt bij aan kwaliteit van de leefomgeving
voor de MRA
o kern opdracht is woningbouwopgave, iedere deelregio heeft een eigen opgave
o lJmond wil zich inspannen om druk op de woningmarkt te verlagen door extra woningen te
bouwen (zie MRA Agenda van de lJmond, april 2019)
o Vormgeven aan leefbaarheid (veiligheid, geluid, etc) vindt in 1e instantie plaats in de deelreeio,s.
Opdracht 3:
> Versterking OV iinrorrd door moderne, sneiie, rechtstreekse verbinciingen, zoais iight-raii, met
andere MRA-gemeenten als onderdeel van het MRA netwerk
> Versterking A9-corridor
> Snelfietsnetwerk en behoud pontverbinding over het NZK
o Voor biidrase aan dp fVIRA ic onoda herail¿hrrrhai¡l

rrrn ¿la I tman.l nrr¡
rni^.^ r^-i^r- ^- I .,!^^
I ruur ot twçr L I c6tv J st
vtuç
versa essentieel ('30-minuten-bereikbaarheid')
o opd rac ht 2 en 3 hebben flinke overla p, het ts van bela ng d eze onderwe rpen m eer gesolitst te
hou den; voo d u de
ba lans e n ove tzlcht en slu it aan
evaluatiera
ook
eke
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metropoor
regioamste rdam
samenwerkingspartners bij dit onderwerp.

o lJmond moet rechtstreeks in platform Mobiliteit vertegenwoordigd

3

zijn wegens specifieke
samenwerkingspartners, belang van het onderwerp in evaluatierapport, prioriteiten voor lJmond
Umond kiest voor - in lijn met evaluatierapport en inbreng lJmond in regiegroep - aanbrengen focus in
de veelheid van opgaven; focust op onderwerpen economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit, wonen,
duurzaamheid en landschap. Voor andere in de agenda geadresseerde onderwerpen gaat lJmond uit van
subsidiariteit: deze worden in de eerste plaats in deelregio's of lokaal opgepakt. lndien noodzakelijk in
verband met schaalgrootte en grensoverschrijdende gevolgen kunnen deze in MRA worden

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
u¡tvoering.

geadresseerd.
4.

Leidende principes:

¡

Vindt leidende principes 'toekomstbestendig' en 'evenwichtig' leiden tot minder focus, principes

komen nog terug in de opgaven. Dat is dubbel.
Samenwerking zou volgens lJmond het leidende (verticale) principe moeten zijn voor alle
inhoudelijke opgaven; gelijkwaardigheid, respect, ieders inbreng meenemen, niet iedereen hoeft het
met elkaar eens te zijn, samenwerken is ook discussie kunnen voeren.
Mbt evaluatie:

¡
5

.
.
o
6.

Constateert dat concept-Agenda 2.0 is voorgelegd voordat over aanbevelingen Evaluatierapport is
besloten, planning is uitwerking aanbevelingen in feb2020 in de Regiegroep te bespreken.

De leidende principes geven richting aan de inzet van de MRAsamenwerking en worden vertaald binnen de opdrachten en
uitvoeringslijnen, zie ook punt 3 van de oplegnotitie React¡es op conceptagenda en vervolg.

punt 1 van de oplegnotitie Reacties op concept-agendø en
vervolg, wordt verder ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met
betrokkenen bij de uitvoering.

Zie ook

Nog niet duidelijk is hoe Amsterdam verbindende rol gaat vervullen en hoe governance wordt
ingevuld, lJmond ondersteunt uitspraak "samenwerking gaat niet uit van macht, maar van kracht."

Draagvlak en transparantie bij volksvertegenwoordigers is belangrijk, terwijl evaluatierapport stelt
dat raden slecht zijn aangehaakt. Als lokale bestuur bevoegdheden behoudt, kan deze ook
verantwoordelijkheid dragen richting raden.
ledere deelnemer zou zich moeten herkennen in gemeenschappelijke koers, lJmond is het eens met
behouden polycentrische karaktervan de MRA en dat de diversiteit daarin elkaarversterkend is
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meïro poor
reg¡ oamsterdam
Deelregio Zaanstreek-Waterland

E

reactie

1.

Onderschrijft wenselijkheid ambitieuze agenda en is bereid da araan een substantiële bijdrage te leveren.
Ambitieniveau onveranderlijk hoog. Agenda beslaat nog steeds veel onderwerpen en thema's, echte
keuzes zijn nog nietgcmaakt dus geen sprake van scherpe focus. Thema's tussen de uitvoeri ngslijnen
zullen in uitwerking (flink) gaan schr¡ren cloor tegengestelde bel ange n: flinke uitdaging

2.

r bestuu rlij ke en
Lan dscha

3

a mbtelij ke

ç r rçr

Ér e;

prioriteit igt voo r Ld anstreek-Wate rland bij th em a's

en Wo nen.

Vraagt aandae ht voor'inclusieve metropool'
r onderschrijft 2 leidende principes, maar term 'evenwichtig' meer verbloemend, dan eerder
gebruikte term 'inclusieve metropool'. Gâat e!'van Lrit dat niet betekent stre.Jen naêr
kansengelijkheid en ontplooiingskansen voor iedereen daarmee mincler belangrijk wordt gcvonden,
Vindt het een regionale verantwoordelijkheid om te werken aan inclusieve metropool met keuzes
tav arbeids-/onderwijsmarkt, wonen, mobiliteit.
o Pleit voor meer aandacht voor de problematiek aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
samenwerking ove!'gren¿en arbeidsmarktreglc's heen en leggen relaties met andere beleidsveldcn
(mobllltelt, verdeling woningbouw, kansengelijkheid in kwetsbare wijken) is van belang en
belangrijke aanvulling op inspanningen gemeenten mbt sociaal domein. Regionaal en lokaal beleid
vullen elkaar aan,
MRA sluit met deze agenda ook aan bij landelijke en internat¡onale discussies: monitor brede
welvaart van CBS of Sustainable llcvelnnmpnf
Gnrl<
ñn¡larc+ar
¡nt ¡{ara,{^^.^^}.^,iLl.^li
,,^uvut vttf wtÀñEI
vdI
Bereikbaarheid

r
¡

wordt ter

kennisgeving aangenomen en gcdccld met betrokkenen bij de

uitvoering.

'

4,

Wordt ter ken n¡sgev¡ng aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering

Daarnaast aandacht noodzakelijk voor gebieden die niet worden ontsloten door fietsnetwerk

uitvoering.

L^-¡ildt LE.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, tekst onder opdracht 3 'Wat is er aan de hand?' is
aangcscherpt met meer aandacht voor het buitengebied.

Vraagt aandacht voor verbeteren van het mobiliteitssysteem met snelle fietsroutes en oVverbindingen tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, purmerend en Hoorn.

ov.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

en/of

Forensenverkeer neemt ¡n intensiteit toe waardoor meerdere kernen langer en vaker slecht
bereikbaar zijn. Vraagt meer aandacht voor maatwerk mbt mobiliteit pn hpreikhearhcirt en rot¡ria
tussen deze onderwe
bv duurzame en
o
N247
r --l-^L-Ldr ruJut tdv

'
E

¡

Benadrukt belang behoud en bescherming diversiteit van ons landschap, stelt voor om als een
samenhangend vraagstuk op te pakken onder een stevig programma Metropolitaan Landschap dat
gemeenschappelijk kader biedt, ook voor lobby en ondersteuning aan deelregio's. Constateert
druk
on landcchan dnor crnlnoic¡ho

¡

antr¡rilzl¿alin¡an
ó!,' lLli--^+.,^,^âi^-r^tñr¡r' ruuLvrr or rurr

il rE,

L^r^-r-r:--rr-^r-¡r
- - !r!
uvuct I tudlt tË, 5UK5t
utugpu5lLte,

Wordt ter ken nisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, mbt toerisme is de beschrijving van ontwikkelingen op het
gebied van toerisme onder opdracht 2 'Wat is er aan de hand?,
aangescherpt om ook de economische component goed aan bod te laten
t.^-^Àvil tct t.

energietransitie) als economise he groei (ruimteclaims wonlngbouwopgave, recreatie,
bereikbaarheid).
Landscha

rioriteit naast verstedel
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uitwerken van

inclusief
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melropoor
regioamste rdam
Omgevingsbeleid.
a

6

Het valt op dat toerisme vooral wordt benaderd vanuit oogpunt leefbaarheid, waarschuwt dat
economische component niet te veel wordt losgelaten.
Verstedelijking:
. Zaanstreek-Waterland kent 2 Sleutelgebieden: ZaanlJ (transformatieopgave Havenstad,
Achtersluispolder, Hembrugterrein en richting Kogerveld) en Purmerend (regionaal knooppunt als
essentiële schakel in stedelijke ontwikkeling Purmerend; hangt nauw samen met ov-schaalsprong
(transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem),

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

.

7

Kracht van de MRA is voor de hele regio van belang, krapte woningmarkt betreft niet alleen de
benoemde sleutelgebieden, maar alle gemeenten Zaanstreek-Waterland. Die zijn op zoek naar
mogelijkheden om druk op de woningmarkt en woningkrapte te verlagen; met sociale woningbouw,
maar ook woningbouw voor lage- en middeninkomens en vrije vestiging. Wil het gesprek aan om te
streven naar meer evenwichtigheid in de metropoolregio.
Toekomstbestendigheid:

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

o

uitvoering.

o

Transities die belangrijk zijn om op MRA-schaal op te pakken: energietransitie, arbeidsmarkt,
landschap en wonen. Stevige regie vanuit de MRA is wenselijk, de complexe processen met veel
onzekerheid vergen stevige programmatische aanpak. lnnovatie en technologische ontwikkelingen
moeten hierin meegenomen worden.
NZKG zal belangrijke rol in energievoorziening spelen (batterij van de regio), maar is slechts deel van
de oplossing. Adviseert ook naar andere plekken in de regio te kijken, waar we de energietransitie

tot uitvoering kunnen brengen.

.

8.

Agenda biedt veel ruimte aan private partijen om de koers te bepalen, maar gemeenten kunnen mbt
de ontwikkeling van warmtenetten publieke rol vervullen. Wil dat MRA rol oppakt om private
partijen aan te laten haken om in gezamenlijkheid de energietransitie succesvol tot stand te
brengen.
MRA Agenda voorziet in procesvoorstel voor het formuleren van een visie, maar vindt het passender dat
MRA Agenda gebaseerd wordt op deze visie; visie vormt uitgangspunt samenwerking, duidt kernwaarden
en dient als kompas voor de uitwerking van de agenda en daar uitvolgende strategieën, programma's en

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, zie ook punt L van de oplegnotitie Reocties op conceptagendo en vervolg.

acties.

9.
10.

11.

Voor succesvolle uitvoering van de Agenda is het essentieel om functie en taakverdeling van
Agendacommissie en Regiegroep opnieuw en nader te duiden.
Betrokkenheid deelregio bij de MRA is groter dan ooit en ZW is ervan overtuigd dat deze nieuwe agenda
dit alleen maar zal vergroten. Zowel bestuurlijk als ambtelijk kan de MRA komende t'rjd veel van ZW
verwachten. Vraagt aandacht voor proces van besluitvorming, reactietermijn concept-Agenda te kort om
alle raden goed te betrekken bij besluitvorming; vormt een risico voor democratische legitimiteit van de
structuur van de MRA en daarbij behorende besluitvorming.
Gemeenten hechten belang aan gezamenlijke reactie als deelregio, wel enkele moties
Oostzaan (2 moties: 19M33 (a,b,c) en 19M35 (d)):
a) Kernkwaliteit Landschap: behoud van natuur en landschap is van strategisch belang naast intrinsieke

Bijlage bij oplegnotitie MRA Agenda 2.0 februari 2020

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
u¡tvoer¡ng.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, zie ook punt 2 van de oplegnotitie Reacties op conceptogendo en vervolg.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
Mbt punt c van Oostzaan: zie ook punt 3 van de oplegnotitie Reacties op
concept-ogendø en vervolg.
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melropool

regioamsterdam
waarde d e nå[u u en biodlversltelt heb ben. Verzoekt b¡j Rijk e n EU te be p leiten dat Natu ra
2000gebied n n M RA die status behouden. Verzoekt om rke n ni ng
van de spa n n ng tussen be houd
natu UT en landscha p, verbeteren toegankelij kheid ervan voor recreatie e n toer¡sm
n toene mende
druk op landscha p doo bevolki ngsgroer: en dat n pned o,-re!'l êo l-ñt
t^
I ¡ç
6c
de kern kwal¡teit niet aa ntãste
Woningnood: Benadrukt opgave woningbouw voor met name lage of middeninkomens,
beperking
mogelijkheden van de vele kleine kernen door bescherming natuur en landschap, dus ook
aanzienl¡k
deel van die woningzoekenden aangewezen op stedelijke verdichting in de sleutelgebieden.
Wil plan
van aanpak vôor samenwerking bij vorkshuisvesting in dc uitwerking van de Agencra.
tÃ/il
vvrr ¡lr+
udL ¡ã
uË ÀrD^
rvlñ^ .^¡^^
^^ staren ln posltle úrengt om iokäle autonomie waar te kunnen
¡duerì erì
maken en
raden voortdurend mee te nemen in samenwerking op goed geplande momenten
zodat zij
kaderstellende rol kunnen vervullen.
Verzoekt om duidelijkheid te geven over hoe ambitie versterken biodiversiteit samengaat
met het
verpiaatsen van recreatie naargebieden met hoge natuurwaarden, zoals Natura 2000-cebied ,t
Twiske (zoals aangeven in eerdere stukken MRA).

b)

L,
¡ì

d)

Edam-volendam (legt prioriteit bij thema's governance, wonen, werken, bereikbaarheid
cn energietransitie):
a) Motie Agenda (10a-2019): Aandacht in rcact¡e ZW voor duurzame en toekomstbestendige oplossing
voor knclpunten N247 bij Monnickerrclanr err vooral Broek en Waterland om zo bereikbaarheid
en
ontsluiting oostelijk deel ZW te borgen.
b) Mot¡e mbt Evaluatie {104-2019): Roept college op onderstaande aanbevelingen evaluatle met
grondige onderbouwing krachtig te verwerpen en kopie van deze motie te
verspreiden onder raden
deelregio ZW en statcn NH met oproep geest van de motie te ondersteunen richtins rêpiesrocn pn
agendaco
o

o
o
o
'l

lJa

dat
2.

3.
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missie:

uitvoeringsprogramma's op te stellen met verregaande resultaatafspraken
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wale na nci, zoals beschreven op pagin 31. Wi

daar
wordt
kteris eerd.
Keuzes: ln aanvulling op reactie deelregio ZW: Bestu urlijke prioriteit voor Uitgeest ligt
bij thema's
mobiliteit, landschap, recreatie en toerisme.
U

Berelkbaarheid: in aanvulling op reactie ZW, priorite¡t ligt bij verbeteren moblllte itssysteem
met snelle
I teL5r uutes en
tussen U
Zaanstreek-Waterland en Haarlem
Land scha
hena d rit kt de prio rite it van uitvoe nngSvra agstukke n andschap voo Uitgeest,
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4

en in te richten
ln overleg met de contactpersoon voor deelregio Zaanstreek-Waterland
ls de deel

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bii de
Wordt ter kenni sgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
u
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5.

Toerisme: benadrukt zelfde punt als ZW; constateert dat wordt benaderd vanuit oogpunt leefbaarheid,
economische component niet te veel loslaten

6.

Vraagt aandacht voor goede monitoring van de uitvoering van de agenda en het betrekken en informeren
van de raden,

mbt toerisme is de beschrijving van ontwikkelingen op het gebied van
toerisme onder opdracht 2 'Wat is er aan de hand?' aangescherpt om
ook de economische component goed aan bod te laten komen.
Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, zie ook punt 4 van de oplegnotitie Reacties op concepten

t.
2.

3

4.
5

Onderschrijft concept-agenda met paar aandachtspunten en wensen
Steunt brief weth. Van Doorninck van Amsterdam waarin meer aandacht gevraagd wordt voor landschap
een leefkwaliteit. Heeft behoefte aan landschapsinclusief omgevingsbeleid, dit kan uitgewerkt worden in
een 4e opdracht. Als er geen 4e opdracht komt, moeten landschap en leefkwaliteit vaste toetsstenen zijn
in integrale afweging binnen de opdrachten. Bepleit dat natuur en landschap niet alleen waarde hebben
om toerist¡sche potent¡e, maar ook wegens intrinsieke ecologische waarde.
Economisch perspect¡ef staat goed beschreven, brede welvaart. Bepleit durf om grenzen aan de groei te
stellen als mens en landschap daar duidelijk om vragen.
lnwoners en voorkoming van tweedeling mogen nadrukkelijker centraal staan in afwegingen binnen de
opdrachten.
Opdracht L:

o

uitvoeringslijn 4; doelen energietransitie vragen hoogste aandacht, terugdringen afval en zwerfafval
moet uitdrukkelijk accent krijgen.

Wordt ter kennisgeving aangenomen
Zie punt 5 (toevoegen nieuwe bestuurlijke opdrocht leefkwoliteit?) van de
oplegnotitie Reoct¡es op concept-ogendo en vervolg.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
u¡tvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
u¡tvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, zie ook punt 8 van de oplegnotitie Reoct¡es op conceptøgendø en vervolg.

o

6

uitvoeringslijn 5; bepleit het voorkomen dat Huawei in de plannen wordt betrokken, gelet op
machtspositie China.
Opdracht 2:

r
¡

aandacht voor bodemdaling veenweidegebieden moet worden verbonden aan concreet actiepunt.
wil dat landschapsfonds en compensat¡e ook onderdeel uitmaakt van Agenda 2.0, voortzetting
speerpunt uit de huidige agenda.

o
7

uitvoeringslijn 4; woningtekort moet worden opgelost, pleit voor circulaire nieuwbouw; opname
nieuwbouw in het grondstoffenkadaster.
Opdracht 3:

r

Uitvoeringslijn 2, fiets verdient prioriteit, fietsnetwerk belangrijk in landelijke gebieden om fiets
aantrekkelijk alternatief te laten zijn. Plannen veel gericht op reizen van en naar Amsterdam en
verbindingen binnen de stad. Wil meer aandacht voor mobiliteit binnen de regio's zelf. Fiets is daarin
belangrijk.

¡
¡
8.

Wil een act¡epunt elektrische auto's en uitbreiding laadpalennetwerk in de uitvoeringslijnen.
Wil actiepunt: 'beperken mobiliteit'
Governance:

¡
.

Vraagt aandacht voor voldoende plek voor geluid kleinere gemeenten in debat, beleid en uitvoering.
Content met passages in agenda waarin democratische legitimiteit vergt dat besluitvorming
plaatsvindt in raden en staten en dus dat MRA zelf niet besluitvormend is of gaat worden.
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Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
Uitkomst van de verkenning naar het opzetten van een landschapsfonds
(actie vorige MRA Agenda) is het opstellen van een investeringsagenda,
zoals opgenomen onder uitvoeringslijn Landschap.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
MRA-elektrisch (uitbreiding laadpalennetwerk) is opgenomen onder
uitvoeringslijn 3 van opdracht 3.
Beperken mobiliteit is onlosmakelijk onderdeel van uitvoeringslijn 1 en 3
onder opdracht 3, maar ook van de Verstedelijkingsstrategie.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, tekst hoofdstuk 1 onder'Democratische legitimiteit' is
aangescherpt.
Zie ook

punt

1

van de oplegnotitie Reøcties op concept-dgenda en
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regioamsterdam
Verantwoordelijkheid MRA is tijdige gecoördineerde voorbereiding van goede voorstellen aan
deelnemende raden en staten en gecoördineerde uitvoering van besluiten. Wil dat raden en staten
niet al en angesproken worden op ntrole rende en fa ciliterende b udgetrechl-) ro maar oo k op

v, ¡

.t

t^

Ilri ltdd-+-+^
L)rc -^t
tut
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Vindt periode wensen en opvattingen te kort voor zo'n belangrijk onclerwerp, ziet 7 à 8 weken als fractie
van de
voor ontwikkel
aan o meer ruimte in de
in het vervo
19. Gemeente Z.ìanstad (brref 5q1¡qp,t,epsler Haqlnìutq ¡art 11t. raacl)
9

1.

"Het college vraagt in het vervolg aandacht voor een helder proces rondom MRA-documenten. Graag
zlen wlJ ook duidelijkheid rondom de gove rnance/organisatie van de MRA alvorens het met elkaar te
hebben over de inhoudclijke MRA-Agenda 2.0. Namens u zal het college bij de MRA een voorbehoud
maken bij de definitieve MRA Agenda 2.0, omdat wij graag nog met elkaar in gesprek gaan over de MRA
Evaluatie."
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vervolg.

Zie punt 2 van de oplcgnot¡t¡e Reocties op concept-agendo en vervolq.

Zie punt L van de oplegnotitie Reocties op concept-dqenda en vervolq
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Deelregio Zuid-Kennemerland
react¡e

E

1.

Waardeert concept, mooi document dat richting geeft aan samenwerking

2

Vindt het belangrijk dat het behouden en versterken van het landschap is opgenomen in de agenda.
Benadrukt uitdaging Bloemendaal om balans te vinden tussen toenemende recreatie en toerisme en

3.

E

behoud en versterking van het landschap.
Mist concrete lijst van uitvoeringsgerichte acties. Jaarlijks werkplan met acties maakt aanpak minder
concreet. Stelt voor meerjarige integrale actielijst vanuit mra-programma's op te stellen en deze te
voorzien van meetbare resultaten en bestuurl trekkersc
n.M
vla
hten

Wordt ter kennisgeving aangenomen
Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
Zie punt 4 van de oplegnotitie Reacties op concept-qgendo en vervolg.

L
2.

Veel waardering voor co ncept-Agenda, wel enkele punten ter verbetering
Mist bij klimaatadaptatie concrete doorvertaling naar de uitvoering bij de onderwerpen economie en
mobiliteit om de opgave minder vrijblijvend te maken.

Wordt ter kennisgeving aangenomen

3.

Roept op tot opstellen meerjarige integrale actielijst vanuit de MRA-programma's en deze te voorzien van
meetbare resultaten en trekkerschappen. Actielijst monitoren met stoplichtenrapportage.
Vindt vertaling thema inclusiviteit naar bespreekpunten en uitvoeringslijnen ontbreken en benoemt dat
daarmee kans dat voor dit thema acties worden geformuleerd kleiner. Bv afspraken over een
evenwichtige spreiding van betaalbare woningen, programma voor voldoende beschikbaarheid van werk
voor de onderkant van de arbeidsmarkt, match beschikbaarheid en bereikbaarheid van werk,
maatregelen tegen vervoersarmoede en betaalbare energietrans¡tie voor iedereen.

Zie punt 4 van de oplegnotitie Reacties op concept-agendo en vervolg.

4.

5

Haarlem draagt graag bij aan Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, MIRT en andere
programma's van platform Mobiliteit. Hoort graag welke rol zij kan spelen in strategie en uitvoering van
dit thema, mede ihkv de MRA evaluatie.
Mist behoud en versterking van biodiversiteit en natuurwaarden als uitgangspunt en het stimuleren van
kringlooplandbouw.

7.

Wil aandacht voor aanleg en onderhoud infrastructuur hoofdfietsroutes onder alle

8.

weersomstandigheden om gebruik fiets te stimuleren
Mist ambit¡e om actief te zorgen voor een groeiend aandeel duurzame mobiliteit

9.

Wil dat energietransitie alleen gebeurt met behulp van schone energie, dus geen gebruik houtige

Tekst is aangepast, waarbij opgave klimaatadaptatie sterker terugkomt,
ook onder opdracht L en 3.

De uitvoeringslijnen

worden uitgewerkt in jaarplannen, waarbij ook

aangegeven moet worden welke bijdrage ze leveren aan de bestuurlijke
opdracht en de overkoepelende ambitie van de MRA Agenda
(internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te werken aan een

toekomstbestendige en evenwichtige metropool). Wordt verder ter
kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, specifiek de betrokkenen bij de uitwerking van de governance
aanbevelingen.
Tekst is aangescherpt, versterken biodiversiteit is onderdeel
landschappelijke opgaven en kringlooplandbouw komt in de definitieve
MRA Agenda terug bij zowel opdracht 1 als 2 .
Zie punt 8 van de oplegnotitie Reocties op concept-dgendo en vervolg.
Groei van het aandeel van duurzame vormen van mobiliteit (openbaar
vervoer en fiets) is een van de beoogde effecten van de inzet op
opdracht 3, uitvoeringslijn 1, 2 en 3 moeten daaraan bijdragen.
Zie punt 8 van de oplegnotitie Reoct¡es op concept-ogendo en vervolg.

biomassa

10. Mist in deelregio

beschrijving constater¡ng dat de bereikbaarheid van de rest van de MRA vanuit de resio
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ln overleg met de contactpersoon voor deelregio Zuid-Kennemerland is
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Aangenomen motie bij b espreking in raad: College wordt verzocht zich ¡n te zetten voor
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22. Gemeente Heemstede
1. Eigen focus Heemstede:
11.

¡

a

Landschappelijke kwaliteit/cultuurhistorie:
o inzetten op een goed netwerk aan wandel- en (snellfietsroutes
o balans tussen recreatieve en toeristische ontwikkeling en behoud natuurwaarden
Binnenduinrand

fl

v rr

r6 qqr tglr¡çt tqt

uitvoering.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

Mobiliteit:

o
a
a

de deel

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

behoud Heemstede-Aerdenhout ãls intercitystation en ontwikkeling
nmlacaìna À11n1 il. rr\.ru-"+^ -â^1L.,--^lt:^¡^.,^- ultuiltt
rrrÈruuJ_ ^^
rtt 5ttEItEt5vËt

tot ov-knooppunt

Wonen:

o
o
o

regionale samenwerking tbv knelpunten woningbouw en mobiliteit
woningbouw en mobiliteit gaan samen
woningbouw is gericht op starters, ouderen bij voorkeur in middensegment om zo
doorstroom te bevorderen, en op alternatleve woonvonnen

a

Duurzaamheid:
stimuleren en verlagen energieverbruik is eerste stap
ihkv de regionale energie strateg¡e (RES) moet de regio een realistisch bod uitbrengen
met regio inzetten op innovatie op het gebied van warmte, gezien beperkte mogelijkheden
elektriciteit op te wekken
Werken:
o
behoud diversiteit bedrijvigheid, geen grootschalige bedrijvigheid; in Heemsteden moeten
wnnen en werken
bineerd kunnen worden.
Raad benadrukt dat groen, natuur en ruimte voor rt¡Stf recfeatielsebied errpn helenoriil¿
rl. r¡r^^^..- .--..þ-,r,!ziin
rJrr !rrJ
rr.rsr¡
Lrr
^^
werkfuneties. Heemstede vervult voor MR.^. functie als toegangspoot't tot natuuígêbieden binnen de
Binnenduinrand en van groene, duurzame, historische en recreatieve oase. Verwijzing naar motie welke
oproept de Heemsteedse functie als 'eroene oase' keer oo keer te ondprsfrenpn te hanrercn an ro

o
o
o

¡

2.

t^r^,,J+
r¡vrur +^!çr l.^^-!^-^..:--

uitvoer"ing.

^crililj6uvil16,

udilBuiluiltuil

cil BeUeeto met Detfol(Kgl]ell

DU Cle

ve
3

College waardeert concepU goed resultaat om van complex geheel aan opgaven helder verhaal te maken
met prettige vormgeving. Ziet ciat eerdere opmerkingen regio over landschap, wonen en
klimaatad
n verwerkt in co

Wordt ter kennisgcving aangenomen

4,

Mist concrete lijst van uitvoeringsgerichte acties, Jaarlijks werkplan met acties maakt aanpak minder
robuust en cons¡stent. Stelt voor meerjarige integrale actielijst van mra-programma's op te stellen en

Zie punt 4 varr de oplegnotitie Reoctles op concept-ogendø en vervolg

¡leza ta rrnnrzian

5
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Vindt vertaling thema inclusiviteit naar bespreekounte n en u¡tvoerinpsliinen onthrpkên ên hênñaml
daarmee kans dat voor dit thema acties worden
uleerd kleiner. Bv afs
over een

Bijlage bij oplegnotitie MRA Agenda 2.0 februari 2020

.l.r

Fla ¡,ih¡aa¡in¡-l¡¡^^^
¡rr6r¡urrcrr

..,^-l^^,.i¡-^..,^-l-!
vvvrurrr
utLÉËwgttrL

r- :----r-----.ItJddtptdnilËil,

wddf uu ooK

aangegeven moet worden welke bijdrage ze leveren aan de bestuurliike

30

metro pool
reg¡ oamste rdam
E

1.
2.

3.

4.

evenwichtige spreiding van betaalbare woningen, programma voor voldoende beschikbaarheid van werk
voor de onderkant van de arbeidsmarkt, match beschikbaarheid en bereikbaarheid van werk,
maatregelen tegen vervoersarmoede en betaalbare energ¡etransitie voor iedereen.

opdracht en de overkoepelende ambitie van de MRA Agenda
(internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te werken aan een
toekomstbestendige en evenwichtige metropool). Wordt verder ter
kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoerin

Veel waardering, samenhangend verhaal. 2 punten

Wordt ter kennisgeving aangenomen.
Zie punt 4 van de oplegnotitie Reocties op concept-ogendo en vervolg

Mist concrete lijst van uitvoeringsgerichte acties. Jaarlijks werkplan met acties maakt aanpak minder
robuust en cons¡stent, Stelt voor meerjarige integrale actielijst vanuit mra-programma's op te stellen en
deze te voorzien van meetbare resultaten en bestuurlijk trekkerschappen. Monitoring via
stoplichtenrapportage. Benadrukt belang raadsleden en bevolking te informeren over wat deelnemers in
de MRA doen en bereiken.
Zandvoort draagt graag bij aan Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, MIRT en andere
programma's van platform Mobilite¡t. Hoort graag welke rol zij kan spelen in strategie en uitvoering van
dit thema, mede ihkv de MRA evaluatie. Zandvoort is voorstander van verbreden platform mobiliteit en
opschalen vervoerregio naar MRA niveau.
Benoemt dat het dringend gewenst is in 2020 een onafhankelijk onderzoek te starten naar knelpunten in
de Oost-West (weg)verbindingen alsmede het functioneren van het gehele mobiliteitssysteem in ZuidKennemerland te monitoren in zowel de regio als - in het bijzonder- de bereikbaarheid van de kust. Doel,
een integrale aanpak en prioriteitsstelling voor het oplossen van de geconstateerde knelpunten in de
bereikbaarheid van de regio met alle modaliteiten zowel voor de dagelijkse woon-werkpendel als voor de
(toeristische) bereikbaarheid van de kust.

Bijlage bij oplegnotitie MRA Agenda 2.0 februari 2020

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, specifiek de betrokkenen bij de uitwerking van de governance
aanbevelingen.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
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metropoot
regioamsterdam
Ontvangen reacties externen

1

Klimaatada ptatie staat terecht benoemd als urgente opgave en is onderdeel van 1 van de 2 leidende
prlncipes (toekomstbestendige metropool). Urgentie zou echter nadrukkelijker aandacht moeten
krijgen, door:

¡

Tekst is aangepast, waarbij opgave klimaatadaptatie sterker terugkomt,
ook onder opdracht 1 en 3.

Als onderbouwing van de urgente opgave op

te nemen dat investeringen in mobiliteit, wonen en
werken teniet gedaan worden als dezc wordcn gctroffen worden door extreme
weersomstandigheden en overstromingerr

¡

Klimaatbestendigheid concreet door te vertalen in de uitvoeringslijnen. Deze doorvertaling is
enigszins uitgewerkt in het onderwerp woningbouw, maar mist bij economie en mobiliteit. Hierbij
gaat het vooral om de klimaatbestendigheid van vitale en kwetsbare functies, zoals wegen,
nutsvoorzieningen en ziekenhr_tizen.

2

Denken

1

Herkent de 4 opdrachten, veel raakvlakken tussen agenda en Board uitdagingen Mobiliteit, Energie,
Circulair en Talent,

I
¿.

^--lAilUrysce
rt graag weike roi Boarcj in cie uiivoering van MRA-programma's kan nemen,

mee,
orbeeld in de vorm van concrctc tekstvoorstellen.
2. Amsterdam Economic Board ( Nina Tellegen, directeur)

3.

wil

elkaars

krachten daarbij optimaal inzetten:
o kracht MRA: lokale kennis, democratische legitimiteit, gezamenlijke kracht
kracht Board: flexibilite¡t en vooruitstrevend triole helix netwerk
Denkt

4.

mee hoe innovatie nieuwe technol
Al en
¡n te zetten voor M
mma's
Ziet bela ng van gezamenlijke marktkracht van MRA-partijen, bijv rondom inkopen. Gaat graag in
gesprek hoe deze niet alleen ¡n te zetten voor circulaire economie, maar ook bijv rondom logistiek
en

_q.

7¡ó+

o,

9

10.
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Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering, specifiek aan betrokkenen bij de uitwerking van de governanceaanbevelingen.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bii de
uitvoering.

sãmeiì ie werken.

Biij met aanciacht voo r energie-infrastructuur, zorgen hierover worden geuit in Boardvergaderingen
betrouwbare energie- infra is belangrijke voorwaarde voor florerende economie. Board werkt aan
innovatie en
in iCi van dataverkeer tbv reductie CO2-uitstoot en beiasti
strocmnet.

prog ram ma ts TechConnect en Amsterdam Smart City
Board rekenen o enthousiaste
MRA of lndividuele overheden
lnz spreiding economische activiteiten verwijst Board naar het advies 'een gedistribueerd perspectief,
van de lnternational
Board nderdeel Amsterdam Ecnomic
Board wil ha ar agendazettende rol versterken, nodigt MRA uit urgente en vaak schurende thema's in te
brengen voor gesprek met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Board zet daarbij
Boardscenario's, Future
trenda
internationale blik en ke
I
tn
Rekent op 4 overheid sleden van de Board om relatie tussen Board en de MRA-overheden vorm te

uol(

8.

t

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

cle U¡tdag¡ngen Dig itaal en Gezondheid en

geven.
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Ziet het belang van regionale samenwerking en is voorstander verregaande samenwerking om
uitdagingen groei MRA op thema's ruimte, woningbouw, mobiliteit en economie aan te kunnen.

2,

Samenwerking moet meer zijn dan som der delen, eigenaarschap en slagkracht zijn cruciaal om
doorbraken te creëren die nodig zijn.

3.

Blij met ambitieuze samenwerking, maar veel acties in agenda zijn gericht op ontwikkeling van visie of
strateg¡e, ORAM zou graag meer daadkracht zien. Bovendien zouden visies en strategieën moeten
fungeren als leidraad voor gemeentelijk beleid.

4,

Vraagt daarnaast aandacht voor een slagvaardig MRA Bureau met mandaat om te zorgen voor
slagkracht.

5.

Samenbindende visie op regio en samenwerking lijkt goed initiatief. Juicht toe dat meer verbindingen
met niet-overheidspartners (waaronder bedrijfsleven) worden gelegd, maar dat gaat verder dan alleen
via de Amsterdam Economic Board. Juist ondernemersverenigingen, waarbij vele bedrijven in
Amsterdam en MRA zijn aangesloten, zijn in staat om zaken in beweging te brengen.
Ziet rol voor MRA in verlichten ruimtedruk op Amsterdam, in lijn met conclusie
bedrijventerreinenstrategie Amsterdam en rapport ORAM 'werken aan een nieuw Amsterdam'.
Amsterdam heeft binnen gemeentegrenzen n¡et meer genoeg ruimte om plekken om te werken te
accommoderen. Amsterdam moet een schaalsprong maken van stad naar metropool. Schaalsprong
geldt ook voor mobiliteitsoplossingen van gemeentelijke naar regionale schaal; een nieuw systeem
wa
le
tussen Amsterdam en de metro
drastisch verbetere

6.

E

1.

Agenda beschrijft dat MRA is geen eiland is, maar in verbinding met omringende regio's waardoor
ontwikkelingen daar effect kunnen hebben op de MRA en andersom.

2

Ziet kansen elkaar te versterken met aanpak van in agenda geschetste opgaven, Werkt nu al samen op
vlak wonen, mob¡liteit (OV-Toekomstbeeld), toerisme, Taskforce 5G. Ziet zichzelf graag terug in nieuwe
agenda als onderdeel van de oplossing, als partner in behalen van de doelstellingen voor de regio.
Focusagenda Regio Alkmaar 2Ot9-2022
Regio (bijna 300.000 inwoners) bestaat uit 7 gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum,
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Scharnierpunt MRA en Noord-Holland-Noord.
Verstevigde regiosamenwerking met focus op 3 thema's: bereikbaarheid, wonen en energieinnovatie. Biedt ook kansen voor de MRA.

3.

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen
uitvoering.

b'rj

de

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.

.

¡

4.

Uit de wil om samen te werken vanuit zelfbewuste, vitale en dynamische regio. Roept op om gesprek

over

E

ke

n

nen,

1

Regio West-Friesland (7 gemeenten) maakt als satelliet-regio deel uit van het daily urban system dat de
MRA complementeert (forensen, goederen, diensten). Trend van digitalisering en globalisering vereist
adaptief handelen en nog meer samenwerken tussen regio's en gemeenten. Wil graag in gesprek over
hoe regio West-Friesland kan biidragen aan de uitdaeingen waar de MRA voor staat.

2.

Kwaliteiten West-Friesland: Ligging aan Markermeer en lJsselmeer, vitale agrarische sector, historische

Bijlage bij oplegnotitie MRA Agenda 2.0 februari 2020

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de
uitvoering.
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metro poot
reg¡ oamsterdam
stederr, aantrekke |Jke la n dsc happen, sterke on d ernem ersgeest en eer goed a rbeidsethos.
Breed scala
bed rijv ieh eid, u itge breid recreat¡ef en toeristisch aa n bod. Met OV 30 m n uten VA n
Amsterda m Centraa
Woonklimaat en toeristische potentie worden komende jaren versterkt door aanleg grootste
stadsstrand van Nederland in Hoorn. Ambitie: uitgroeien tot een van dc aanti.ekkelijkste
i"egio's vai-r
Nederland.
3

4.

5.
6.
1.

2.

3

Pact 7.1: 7 gemeenten, 1 geluid; samen met triple helix. lnzet op economische, sociale
en ruimtelijke
structuurversterking. Ruimte en flexibiliteit voor ondernemerschap, nieuwe economie
en innovatie.
Versterken agribusiness, maakindustrie en mkb en aanbieden passend onderwijs. Meer
benutten
recreaticvc potent¡e kust en steden en rijke culLuurhistorie. Bleden vân extra onderscheidende
woonmilieus voor alle doe
n aan de
,s
Regio buiten M RA spele n n iet te nderschatten rol VO
aggl merat¡e krac ht en con cu rrentiepos¡tie
MRA. Biedt mogelijkheden om ( e co nomrsc he) fu ncties efficië nt aa n e kaa te knope
n Co ncrete
voorbeelden om het netwerk te versterken (als 2e n np om Amste rdam, incl ov)
¡

\/arc+arlu ñst
^n I uut
^^'.iJ^I tqvt

a

Hoornse Lijn

a

Verdubbcling Houtribdij k

A/
^

?

Ook met woningbouw kan de regio een bijdrage leve re n aa n dc u itdaging van de
M RA; 16.000
waa rva n b
deel
k n
ov- knoo
nten.
wil graaS structu reel tn gesprek, zowe am btelij k als bestu urlij k, ovc verd VE rsterken geza tne

lt l¡j ke

meratiekracht.
eidsregio (Ron Beij)
De Veiligheidsregio's zijn overheidsinstanties waarvan het bestuur gevormd
wordt door de
burgemeesters van de betrokken gemeentes.
valt op dat de Veiligheidsregio nergens wordt genoemd, terwijl fysieke veiligheid zeker een
rol speelt
bij de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, verstedelijking en mobiliteit. Thema,s
die
nadrukkelijk aan de orde zijn binnen de MRA.
leaø willen llilI
h h^+
J- I
-t. tlt UU
-'J hotrnl¿l¿an
u rtLll35t e l^U Íl Íien qe tvt KA zooat
t.^ I
^dt

ue

u¡tvoering.

Fys el(e

l,

dt5

Wordt ter kennisgeving aangenomen en gedeeld met betrokkenen bij de

van oe

noem cle hema 's.
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Verantwoording
De MRA Agenda is opgesteld in opdracht van de Agendacommissie van de MRA en is in een interactief proces met

bestuurders, raden en Staten tot stand gekomen.
Na het startschot bij het MRA Congres van oktol¡er 2018
zijn bij de bcstuurliikc platforms en in de deelregio's signalen opgehaald over de wensen en verwachtin-ocn ten
aanzien van de nieuwe agenda. Een belangrijke stap daarbij was de Discussienotitie: op weg naar de MRA Agenda
2.0, die in het voorjaa¡.van 2019 uiteindelijk in totaal met

zo'n driehonderd raads- en Statenleden en bestuurders
is besproken. Ook door derden is op de discussienotitie
gereageerd, zoals door de Amsterdam Economic Board
en door ORAM, de koepelorganisatie van bedrijven- en
ondernemersverenigingen in de regio Amsterdam.

De r'rjke oogst die dit heeft opgeleverd, is vertaald naar
een concept-agenda. ln het najaar van 2019 is deze, na
eerr ronde in de platforms, ter reactie voorgelegd aan de
raden en Staten van de MRA-overheden. Ook ín deze ronde zijn reacties van derden ontvangen, waaronder van de
aangrenzende regio's West-Friesland en de regio Alkmaar.

Het resultaat van al deze betrokkenheid en inbreng is de
MRA Agenda 2020-2024: een gezamenlijke agenda met
vraagstukken en opdrachten die de MR,A-samenwerking
de komende periode inhoud geven.

o+

MRA Agenda 2020-2024

2

Voorwoord

Vier jaar geleden is de eerste MRA-agenda gepresenteerd.

voorgangers bouwden ooit meer dan duizend molens in

Door de crises stonden huizen onder water, waren de bud-

de Zaanstreek alleen, onze generatie zal hetzelfde moeten

getten geslonken en hadden mensen hun baan verloren.
De eerste agenda richtte zich daarom op het versterken

doen. Niet van hout, maar van metaal.

van de economische positie van de regio. We wilden bij de

Om deze, soms nieuwe, uitdagingen het hoofd te bieden,

top vijf regio's van Europa horen.

hebben we gezamenlijk een nieuwe strategische agenda

Vier jaar later zien we dat de wereld is veranderd. De groei

voor de komende vier jaar geformuleerd. ln de agenda
wordt welvaart niet meer uitgedrukt in banen en inkomen

is harder gegaan dan verwacht. Traditionele parameters
laten een ongekend succes zien. Het gemiddeld inkomen,
het aantal toeristen en de bouwproductie zijn nog nooit
zo hoog geweest. Aan de andere kant zijn we ons steeds
meer bewust van de keerzijde van succes. Stijgende hui-

alleen, maar ook in toekomstbestendigheid en kwaliteit
van leven. We proberen de lastige onderwerpen beet te

zenprijzen zorgen ervoor dat wonen in de stad van je keu-

de ene gemeente ook het succes van de andere is. lnwo-

ze geen automatisme meer is, het idyllische cafeetje aan

ners houden zich immers niet aan grenzen.

pakken, wetend dat we het hier niet direc-t over eens zijn.
Maar een regio met zo veel bruggen, herbergt ook goede

bruggenbouwers. We weten namelijk dat het succes van

de haven is inmiddels ook in het buitenland bekend en
files en overvolle metrostellen z'rjn eerder regel dan uit-

Bruggen alleen zijn niet genoeg. Nieuwe uitdagingen vra-

zonderíng.

gen nieuwe oplossingen. Deze nieuwe agenda 2020-2024

Bovendien komen we er steeds meer achter dat de wijze

legt niet alleen de bestaande plannen vast, ze is ook de
bezegeling van de gezamenlijke zoektocht naar oplossingen. Samen werken we aan een toekomstbestendige en

van ons bestaan de planeet uitput en ons fragiele even-

wicht met de natuur verstoort. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen. We zullen ons moeten wapenen tegen klimaat-

evenwichtige metropoolregio.

verandering. Een warme zomer is niet alleen iets om naar

Femke Halsema

uit te zien, maar ook reden tot zorg. Waar we altijd land op

Voorzitter van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

water wonnen, zullen we serieus moeten nadenken over
hoe we land weer water kunnen laten zijn. Ook moeten
we kijken naar het verkleinen van onze voetafdruk. Onze

februari 2020
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samenwerhing

We staan voor urgente, grote en complexe opqaven
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De MRA verbindt en versterkt
Ambitieuzesamenwerking

Dcmocratische legitinriteiL

Werken aan de Metroppolregio å,msterdam

.
.
.
.

b

De Metropoolregio Amsterdam

lo

Twee leidendc principes: toekomstbestendige metropool en

evenwichtige metropool
Vier bestuurlijke opdrachten

Opdracht 0: De samenwerking verder versterken
C)pdracht : W.erk rnaken r.,en een veerkrachtige, inclusieve en
-1

schone MRA-economie

.

3

4
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Opdracht 2: Bouwen voor de wonrngbehoefte en met groei de
leefkwaliteit van het geheel versterken

.
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4

De basisvoor

samenwerking

De Metropoolregio Amsterdam
ln het dagelijks leven houd je geen rekening met gemeentegrenzen.
Je woont bijvoorbeeld in Amstelveen, werkt in de binnenstad van Amsterdam, fietst in het weekend langs de Amstel naar Uithoorn, voetbalt
zondag uit tegen Almere City, gaat in de zomer naar Wijk aan Zee en
bezoekt je familie in Purmerend. En als je in het buitenland met vakantie
bent en mensen vragen waar je in Nederland woont, dan zal je al snel
de naam Amsterdam gebruiken.
Rondom Amsterdam ontwikkelt zich een metropool van

tot

De MRA heeft een sterke band met de direct omliggen-

Haar-

de regio!. Daar wonen mensen die in de MRA werken, er
zijn bedrijven gevestigd die producten en diensten leveren

lemmermeer. Een regio met zowel grootstedelijke als su-

aan inwoners en bedrijven in de MRA en op het gebied

burbane en dorpse karakteristieken. Die een hoge leefkwaliteit biedt met een r'rjk palet aan woonmilieus, een
aantrekkelijk stedelijk voorzieningenaanbod en volop re-

van vrije

creatiemogelijkheden in het gevarieerde buitengebied dat

belang. Een regio die meedoet in de internationale top

formaat, die zich uitstrekt van Zandvoort
van Heemskerk

tot

Hilversum en van Beemster

Lelystad,

tot

tijd is er ook veel onderling verkeer. ln econo-

misch opzicht is de uitwisseling met de regio Utrecht, re-

gio Eindhoven en de regio Rotterdam-Den Haag van groot
is

overal nabij is. Een stedelijke regio die functioneert als één

natuurlijk ook sterk verbonden met de rest van de wereld.

grote stad met 2,5 miljoen inwoners, 300.000 bedrijven en

Schiphol en de haven spelen daar een rol in, maar belang-

1,5 miljoen banen. Een regio die een van de economische

rijker nog zijn de inwoners van de MRA. Met een bevolking

groeimotoren en belangrijkste sociale knooppunten van

met meer dan 180 nationaliteiten en sterke internationale

Nederland is en die meedoet in de internationale top.

oriëntatie is de andere kant van de wereld nooit ver weg.

o+
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De verbondenheid van de regio is niet nieuw
Wie rond 1ó50 de Zaanstreek bezocht, zag een landschap van honderden moiens, ontstaan
doordat steden
als Amsterdam en Edam machinaal houtzagen tegenhielden. Een inwoner van het
Gooi was aJ even bekend
met Amsterdam: rijke regenten als Cornelis Tromp bouwden hier hun buitens en in het gebied
verschenen
overal vaarten als gevolg van de zandwinning voor de Amsterdam.se staclsuitbreiding. Achterkleinkinderen
van deze generatie zagen de verbindíngen tussen de verschillende gemeenten letterlijk
versterkt worden.
ln de 19e eeuw verbíndt de eerste spoorlijn van Nederland Amsterdam en Haarlem. Ook hoeven
sche-

pen uit Amsterdam niet meer helemaal langs Den Helder. Zijvaren nu langs Velsen en
lJmuiden door het
Noordzeekanaal. Naast nieuw water, werd overal in de regio nieuw land aangelegd om
daarmee ruimte te
bieden aan een groeiende bevolking en aan de groei van landbouw en industrie; eerst de Beemster,
later
de Haarlemmermeerpolcler en meer recent de Flevopolder.

ook de regionale samenwerking kent een lange geschieclenis. Al zeker sinds de 'l7e eeuw werl<cn dc
overheden in het gebied met elkaar samen aan vraagstukken die de gemeente- of provinciegrens
overstijgen.
Sinds de jaren '90 van de 20e eeuw gebeurt dat onder de vlag van de Metropoolregio
Amsterdam.

We staan ì/oor urgente, grote en
complexe opgaven
De metropoolregio omspant het darþ urban sy.stem van
Amsterdam, ruwweg het gebied waarbinnen het meeste
dageliikse woon-werkverkeer plaatsvindt. Binnen dit gebied zijn er op allerlei terreinen - bereikbaarheid, arbeidsmarkt, woningmarkt

- onderlinge

afhankehl-kheden. Wat de

ene gemeente doet, heeft invloed op de andere.

Het internationale succes van de stad Amsterdam - die tegenwoordig steevast hoog op de lijstjes van ,global cities'
prijkt - zorgt voor groei van werkgelegenheid waar de hele
regio van profiteert. Tegelijkertijd versterkt dit succes een
aantal grote en complexe opgaven waar de metropoolregio
voor staat. De woningmarkt staat onder hoogspanning, de
tekorten op de arbeidsmarkt lopen op, op diverse plekken

o+
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zorgt toerisme voor overlast en verminderde leefbaarheid,
het mobiliteitssysteem heeft haar grenzen bereikt en de
sociaaleconomische verschillen binnen

de regio groeien.

Daarbovenop komen nog de transitieopgaven, die net zo
urgent, complex en omvangrijl< zijn,
De bevolking van de MRA groeide de afgelopen jaren met
20.000 tot 25.000 inwoners per jaar, waarbij het grootste
deel vuo¡ rekening van Amsterdam kwam. De druk op de

Amsterdamse woningmarkt beihvloedt de regionale woningmarkt en leidt tot verdringingseffecten die ook elders
in de regio voelbaar zijn. Er is een proces van uitsortering
gaande, waarbij in sommige gebieden sprake is van een

hoge concentratie van kwetsbare huishoudens en weinig
verbinding met de regionale dynamiek. De groei van werkgelegenheid concentreert zich ook in Amsterdam en draagt

6

bij aan een groeiend aantal verkeersbewegingen van

en

technologische innovaties een grote mate van onzekerheid

naar Amsterdam. Zodanig, dat grote knelpunten in de regi-

met zich mee en vraagt dit wendbaarheid en flexibiliteit van

ona[e bereikbaarheid ontstaan. ln diverse gebieden neemt

overheidsbeleid.

de druk op stedelijk groen en waardevolle landschappen
met bevolkingsgroei en woningbouw toe. En het fenomeen

De Metropoolregio Amsterdam gedijt in een internationale

'overtoerisme' wordt met 25 miljoen overnachtingen per
jaar op steeds meer plekken in de regio voelbaar. De geschetste ontwikkelingen bedreigen de hoge leefkwaliteit

dynamiek. De bevolkingsgroei wordt momenteel veroorzaak door buitenlandse migratie. De economie draait op
de internationale positie van de regio, die in belangrijke

van de regio en daarmee uiteindelijk ook de internationale

mate wordt bepaald door de mainports Schiphol, de haven

concurrentiepositie. De ontwikkelingen vragen op meerde-

en het digitale knooppunt AMS-IX. Hoe het met de regio

re facetten een soort schaalsprong, om meer spreiding van

gaat, is zodoende in grote mate afhankel'rjk van nationaal

dynamiek en om meer integratie van de regio als geheel.

beleid ten aanzien van immigratie en buitenlandse handel.
Daar kunnen we als regio nog enige invloed op uitoefenen.

Daarbij komt dat klimaatverandering, met het vaker voor-

Niet bejhvloedbaar zijn (plotselinge) veranderingen in de

komen van extreem weer en de sneller dan voorspelde stij-

geopolitieke context en economische conjunctuur. Gezien

ging van de zeespiegel, steeds tastbaarder wordt. De eer-

recente ontwikkelingen zijn dergelijke veranderingen een

der geformuleerde ambitie van de MRA-samenwerking om

reëel scenario waar we rekening mee moeten houden.

te werken aan de Metropoolregio Amsterdam als duurzame
hotspot waar nationale ambities worden geconcretiseerd,

Samen bepalen we de toekomst

wordt steeds minder vrijblijvend. We moeten nu forse stappen zetten om de energietransitie, de circulaire economie

Veel uitdagingen waar de Metropoolregio Amsterdam vòor

en klimaatadaptatie waar te maken. Alleen dan is een kli-

staat, vragen om een regionale aanpak. Alleen samen kun-

maatneutraal en klimaatbestendig Nederland met een vol-

nen we ze het hoofd bieden. De complexiteit van de uitdagingen is groot en de reikwijdte van de uitdagingen is regi-

ledig circulaire economie in 2050 een reëel perspectief.

onaal. Zo functioneren woning- en arbeidsmarkt regionaal.
Tot slot vormen technologische innovaties en digitalisering

Binnen de regio is sprake van onderlinge afhankelijkheid

een uitdaging. Om het econom¡sch succes te bestendigen,
moet de regio op dit vlak koploper zijn. Ondanks de goede

van de regio alt'rjd een samenspel van meerdere kernen

en verwevenheid. Onze geschiedenis leert dat het succes
is

uitgangspositie van de regio, staat het succes onder druk.

geweest. Ook nu heeft het internationale sL¡cces van Am-

De regio zal werk moeten maken van een toekomstbesten-

sterdam haar weerslag op de regio en wordt de aantrek-

dige arbeidsmarkt, waarin werkenden snel nieuwe kennis en

kingskracht van Amsterdam voor een groot deel bepaald
door een goed functionerend omliggend gebied. De MRA

vaardigheden kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd brengen

o+
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is meer dan de som der delen. Het succes van de regio
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nele samenhang.

De MRA verb¡ndt en versterkt
Torgen voor een goed functionerende metropoolregio is
zodoende een gedeelde verantwoordel'rjkheid. Een verantwoordelijkheid die niet licht is, gezien de opgaven waar we
voor staan en het grote nationale belang van de Metropoolregio Amsterdam. Het is een van de economische groeimo-

toren en sociale knooppunten van Nederland. Hoe het de
regio vergaat, is in grote mate bepalend voor de nationale
welvaart.

Met de MRA-samenwerking bundelen we de overheidskracht binnen de regio en zijn we samenwerkingspartner
voor partijen op gemeentegrens-overstijgende onderwerpen die raken aan de internationale concurrentiepositie en
leefkwaliteit van de regio. Daarbij zijn economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit voor de hand
liggende ondcnruerpen, net als de met deze onderwerpen
verweven thema's als wonen, landschap, energictransitie,
circulaire economie, klímaatadaptatie, toerisme, cultuur €n
voorzieningen.

De MRA-samenwerking is de regionale samenwerking
tussen overheden, waar 32 gemeentcn, de provincies
Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam aan deelnemen. Als overheden kunnen we met regi-

Op deze thema's hebben gemeenten, provincies en de
Vervoerregio wettelijke taken en verantwoordelijkheden.

onale samenwerking het verschil maken, maar we hebben
daar wel alrde¡err [,'ij rrutJig. Sarrren rrret het bedrijfsleven,

ln MRA-verband werken we samen om de slagkracht van
de afzonderlijke deelnemers te versterken. En waar diverse
J^^l-^*^-:.- r-,,:- r, -r r
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ondernemers en inwoners van de Metropoolregio Amsterdam bepalen we de toekomst van onze regio. Ook het Rijk

Functie
I

we die voor het geheel. Onze regionale samenwerking kan
verscheidene functies vervullen.

Doel
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Via onderzoek en monitoring, nieuwe opgaven en

I

Gezamenlijke koers ais basis voor lokaal/provinciaai beieid

strategiebepalíng

oplossingsmogelijkheden in beeld brengen
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a

en afstemming

a
a

--l---

--

+

r

Ysvssrvç

ovçt

tqo

Þ

Partijen bijeenbrengen en verbindingen leggen
Kennísuitwisseling om op basis van vrijwilligheid gelijke koers in te zetten
Kennisuitwisseling met partners* t.b.v. vergroten efficiëntie MRAsamenwerking en afzonderlijke deelnemers

lncubator
(finan cierin

g, i nvesterin gsfonds,

o

Gewenste ontwikkelingen aanjagen

a

Als afnemer van producten/diensten gewenste ontwikkelingen

launching customer)

Uitvoering en realisatie

aanjagen
a

Zorgen voor voldoende kennis en capaciteit voor ingewikkelde en
bovenlokale opgaven

a

Met gezamenlijke marketing & acquisitie investeringen enlof specifieke
doelgroepen aantrekken, mogelijkheid om brede palet van de MRA
onder de aandacht te brengen

a

Aanpak ontwikkelen als basis voor lokaal beleid/uitvoering

*partners zijn andere overheden
- zoals het Rîjk, waterschappen
bedrîjfsleven, kennisinste//inge n, maatschappelijke organisatíes, etc.
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andere stedeli¡'ke regio's

-

o
o

Ambitieuze samenwerking

MRA ondernemen in veel gevallen samenwerkingen met

Als deelnemers van de MRA-samenwerking zien we het
belang in van ambitieuze regionale samenwerking, een
samenwerking die meer is dan een optelsom van lokale
belangen. De huidige uitdagingen vragen op diverse onderwerpen een heldere gezamenlijke koers. Tegelijkertijd
gaan de vraagstukken waar de MRA voor staat niet alleen
over ruimteclaíms en geld, maar ook over waarden. Over

partners zijn.Zo kan een activiteit een coproductie zijn, kan

de MRA opdrachtgever zijn of participeert de MRA in een
brede coalitie. De Amsterdam Economic Board speelt hierbij, als verbinder tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden, een belangrijke rol.
Veel van de opgaven waar de regio voor staat zijn niet al-

nale en lokale praktijk zal er altijd sprake zijn van verschil-

leen van toepassing op de Metropoolregio Amsterdam,
maar ook op andere stedelijke regio's. Bovendien is de

lende (politieke) inzichten. lets wat in een regio met grote

MR,A geen eiland en staan we in

de invulling en vertaling van deze waarden naar de regio-

verbinding met de ons om-

en kleinere gemeenten en verschillende lokale uitgangssi-

ringende regio's. Ontwikkelingen die daar spelen, kunnen

tuaties niet vreemd is. Gemeenten zullen hier speelruimte

ook effect hebben op onze regio en andersom. Daarom

willen houden. De MRA Agenda biedt de basis om ook de

kan samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam-Den

moeil'rjke gesprekken met elkaar

te voeren.

B'rj

tegenge-

stelde belangen benutten we de MRA-samenwerking als
platform om met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek

Haag (MRDH), Brainport en Metropoolregio Eindhoven,
U10 (regio Utrecht) en zelfs internationale uitwisseling tussen de MRA en andere stedel'rjke regio's relevant zijn.

waarbij oog is voor elkaars positie en ruimte voor verschillende belangen. Met bestuurlijk lef en samenspel zullen we

moeten komen met gedragen oplossingen voor onze op-

Democratische leg itimiteit

gaven. Soms kan er sprake zijn van enkele deelnemers die

De MRA-samenwerking is een bestuurlijke samenwerking.

op een bepaald onderwerp het initiatief nemen, waarbij
andere niet meedoen of later aansluiten. Dat zal dan wel

Dat betekent dat gezamenlijke inspanning plaatsvindt op
basis van bestuurlijke instemming van de afzonderlijke

uitkomst zijn van een gezamenlijk gesprek,

deelnemers. Deze bestuurders krijgen kaders mee van en
leggen verantwoording af aan hun gemeenteraad of Pro-

Ook in de samenwerking met paftners als het Rijk, waterschappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschap-

vinciale Staten. Uitwerking van MRA-afspraken naar gemeentelijk en provinciaal beleid is een eigen verantwoor-

pel'rjke organisaties willen we een stap voorwaarts zetten.

delijkheid, waarbij raden en Staten hun eigen afrareging

Met de agenda wordt ingezet op gezamenlijk optrekken
met partners waar mogelijk, aangezien dit de slagkracht
vergroot. Dit uit zich erin dat activiteiten die de we als

maken. Op deze manier wordt de democratische legitimiteit van de samenwerking geborgd.

o+
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Werkenaand e
etropoolregio
sterdam
Met deze agenda werken we als overheden aan het versterken van
de Metropoolregio Amsterdam als een internationale economische
topregio met hoge leefkwaliteit. Dat doen we door te investeren in
een toekomstbestendige en evenwichtige metropool.
Trrraa lai¡lan¡la
"-- nrinrinoc
r'
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Net als in de eerste MRA Agenda richt onze samenwerking
zich op het versterken van de rnternationale positie van

daarbij noodzakelijk. Zodoende speelt de MRA-samenwer-

de MRA als economische topregio met hoge ieefkwaliteit.
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¿ri Lo..n te staan, en daarmee het welvaarts- en welzijnsniveau van de mensen die hier wonen en werken. Om
de opgaven met het oog op de langere termijn van een
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king een cruciale rol.

Met de inzet van de MRA-samenwerking ciragen we bij aan
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gietransitie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. ln de activiteiten van de MRA zal dit betekenen dat we een omslag
maken van duurzame dingen doen naar dingen duuaaam

passend antwoord te voorzien, hanteren we twee leiclende

doen, dat we inzetten op innovatie en de juiste randvoor-

principes: de toekomstbestendige metropool en de evenwichtige metropool.

waarden om de genoemde transities te versnellen - zowel
in de ruimteliike
ardeninn
als on hcf aahia¡l .r'^ -^hilitoit
--"J__'J
--"

en economie

toekomstbestendige metropool
Een regionale economie die op de langere termijn inter-

I

-

en dat we werken aan een arbeidsmarkt die

in staat is de transitieopgaven te verwezenlijken, Bovendien

zorgen we ervoor dat we tijdig en krachtig kunnen inspe-

nationaal succesvol is, is een schone economie. Daarnaast

len op nieuwe ontwikkelingen. Toekomstbestendig zijn ver-

vraagt het waarborgen van een veilige leefomgeving met
hoge leefkwaliteit dat we ons wapenen tegen klimaatveran-

langt immers ook wendbaarheid en flexibiliteit.

dering en dat we het gebruik en de inrichting van onze leefomgeving verduuaamen. De nationale ambitie is om in 30
jaar klimaatneutraal, volledig circulair en klimaatbestendig

I

te zijn. Op het lokale schaalniveau moeten deze ambities

is van kansengelijkheid en hoge leefkwaliteit. De relatieve
sociaaleconomische gelijkheid en hoge leefkwaliteit zijn

geconcretiseerd en gerealiseerd worden. De complexiteit
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Evenwichtigemetropool

Een evenwichtige metropool is een regio zonder grote sociaaleconomische verschillen tussen gebieden, waar sprake

10

belangrijke kwaliteiten van de Metropoolre-

Metropoolregio Amsterdam
lnternationale topregio met
een hoge leefkwaliteit

gio Amsterdam. Kwaliteiten waar het economisch succes van de regio b'rj gebaat is,
maar ook kwaliteiten die onder druk staan.

Vermogenden en hoogopgeleiden bewegen zich makkel'rjk in de samenleving, terwijl

Princþer

Principez

het voor mensen met lage (midden)inko-

Toekomstbestendig

Evenwichtig

mens en praktisch geschoolden moeilijker

Energietransitie, circulaire

Kansengelijkheid, tegengaan

is geworden om werk en woning te vinden

economie, klimaatadaptatie,

ruimtelijke uitsortering

biodiversiteit

en in hun bestaan te voorzien. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is er voor veel

Opdracht o:
De samenwerking verder versterken

mensen bovendien sprake van een onzeker

toekomstperspectief. En dat terw¡-l we met

de tekorten op de arbeidsmarkt iedereen
nodig hebben. ln de woningmarkt z'rjn verdringingseffecten

te zien, op de

Opdracht r:
Werk maken van een veerkrachtige,

arbeids-

markt is sprake van concentratie van groei

inclusieve en schone economie

van werkgelegenheid. Met deze dynamiek

worden de sociale en economische verschilOpdracht z:

len tussen gebieden binnen de MRA scher-

Bouwen voor de woningbehoefte en met groei
de leefkwaliteit van het geheel versterken

per en dreigt dit de kracht van regionale
diversiteit te ondermijnen.

Opdracht 3:
Vaart maken met het
metropolitaan mobiliteitssysteem

Met inzet op het gebied van ruimtelijke
ordening, economie en mobiliteit kan de
MRA bijdragen aan een evenwichtige me-

tropoolregio. Door met oog voor de kwaliteiten en eigenheid van de verschillende
gebieden te zorgen voor nabijheid van
werk en voorzieningen, een goede mix van
mensen (woningsegmenten) in de regio en

binnen de deelregio's en beschikbaarheid
van mobiliteit.

Vier bestuurlijke opdrachten
De overkoepelende ambitie van de MRA

Binnen elke opdracht is op basis van specifieke uitdagin-

-

werken aan

gen een ambitie geformuleerd en aangegeven wat daar-

een internationale economische topregio met hoge leef-

van het beoogd effect is. De ambitie is vervolgens uitge-

kwaliteit door te investeren in een toekomstbestendíge en evenwichtige metropool - geeft richting aan de

werkt naar een beperkt aantal uitvoeringslijnen waarvan
de doelen zijn omschreven. ln de jaarlijkse werkplannen
van de MRA worden de uitvoeringslijnen uitgewerkt in

MRA-samenwerking en is vertaald naar vier bestuurlijke
opdrachten. Met deze bestuurl'rjke opdrachten werken
we aan de opgaven waar de regio voor staat. De opdrachten sturen de activiteiten van de MRA-samenwerking en zorgen voor samenhang.Zo bewaken opdrachten 1, 2 en 3 de samenhang binnen respectievel'rjk de
thema's economie, ruimte en mobiliteit. De samenhang
tussen deze thema's wordt bewaakt met opdracht 0 De
same nw e rki n g ve rde r ve rste rke n.

o+
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concrete acties, resultaten, (meerjaren)planning, organisa-

tie en benodigde middelen. Daarbij wordt ook beschreven
met welke specifieke samenwerkingspartners aan die acties wordt gewerkt.

De bestuurlijke opdrachten geven een helder kader voor
de gezamenlijke inzet en bieden tegel'rjkertijd ruimte om
jaarl'rjks bij te sturen.
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Karakteristiek

geldt zowel voor aangrenzende regio's als voor de andere

De manier waarop we regionaal volgens het poldermodel

grootstedelijke regio's van ons land. Via internationale uit-

en de rol van het maatschappelijk midden-

wisseling kunnen we leren van oplossingen elders en de

is internationaal bezien een kernkwaliteit.

internationale positie van onze regio versterken. Als vierde

Dankz'rj de polycentrische opzet van de metropoolregio en

bestuurslaag is de EU een belangrijke partner. Europees

onderlinge afhankelijkheden kent de samenwerking een
lange geschiedenis. De basis voor de huidige samenwerking is in 2016 gelegd. De MRA beslaat een gebied van
32 gemeenten en de deelnemers zijn die gemeenten plus
de twee betreffende provincies en de Vervoerregio Amsterdam. We werken samen op basis van de MRA Agenda
en in de uitvoering werken we steeds vaker samen met

beleid raakt stedelijke regio's als de MRA en biedt kansen
voor cofinanciering van innovatieve projecten op regiona-

samenwerken

veld daarin

-

-

het Rijk, de waterschappen en niet-overheidspartners in
de regio. De samenwerking is uitgegroeid tot een waardevol regionaal netwerk, van waaruit tevens verbindingen
worden gelegd met andere stedelijke regio's.

le schaal.

Cruciale rol niet-overheden: De ontwikkeling van de Me-

tropoolregio Amsterdam

is

vooral het resultaat van de in-

zet van een veelheid aan partijen van buiten de overheid.
Het succesvol identificeren en adresseren van strategische

opgaven vraagt daarom ook betrokkenheid en inzet van
belanghebbenden als bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners. ln de werkzaamheden van de MRA zullen op zowel strategisch als uitvoerend

niveau dan ook meer verbindingen met niet-overheids-

l-

Wat is er aan de hand?

partners moeten worden gelegd.

Toenemend belang de krachten te bundelen: Het afgelopen decennium kenmerkt zich door een brede beweging

Belang van visie en adaptief bestuur: Overheidsbeleid

van decentralisatie van verantwoordelijkheden van het Rijk

kan een succesfactor van regionale ontwikkeling zijn. Voor-

naar provincies en gemeenten. Van taken op het gebied

waarde is een alerte overheid die t'rjdig kansen signaleert,

van economie en ruimtelijke ordening tot decentralisaties

een visie heeft hoe daar slim op in te spelen, partijen uit-

in het sociaal domein. De verantwoordelijkheid voor de

daagt en meebeweegt met de omstandigheden. Dergelijk

opgaven van de energietransitie, klimaatadaptatie en de

adaptief bestuur vraagt om behendigheid, wendbaarheid

omschakeling naar een circulaire economie ligt nu ook in

en het vermogen draagvlak te creëren. Het vraagt ook een

belangrijke mate bij gemeenten en provincies. Deze opga-

verbindende overheid met overtuigingskracht. Om regio-

ven overstijgen echter voor een groot deel gemeente- en
provinciegrenzen. Bovendien vragen de transitieopgaven

nale partners te mobiliseren, maar ook om te zorgen voor

nieuwe expertise, waarbij met name kleinere organisaties

maakt.

lokaal draagvlak als er scherpe keuzes moeten worden ge-

moeite hebben de benodigde expertise op te bouwen.
Rijk-regiosamenwerking noodzakelijk: Het Rijk draagt
mede de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van
de regio. Zij richT zich op nationale belangen als versterking van de economie, een goed functionerende woningmarkt, de hoofdnetwerken van wegen, spoor en vaarwe-

Netwerksamenwerking: ln de afgelopen jaren zijn meerdere onderzoeken en adviezen verschenen over hoe het
best regionaal samen te werken.l Lichte en open vormen
van samenwerking worden daarbij aangeprezen. Vormen
die het mogelijk maken om per opgave, op het juiste
schaalniveau een gelegenheidscoalitie te smeden en waar-

gen, de energie-infrastructuur, waterveiligheid en kwaliteit

bij ook op een later moment nieuwe partners kunnen aan-

watel bodem en lucht. Het Rijk is zodoende een belangrijke partner in de MRA-opgaven. Dit komt tot uiting
in programma's, overleggen en subsidies. Belangrijke

sluiten. Partners kunnen tevens niet-overheden zijn, denk

Rijk-regio-trajecten z¡-n Programma Samen Bouwen aan

van waaruit samenwerkingen kunnen ontstaan is daarbij
cruciaal. Met dat netwerk kan de MRA - in samenwerking
met de Amsterdam Economic Board - ook een rol spelen

van

Bereikbaarheid, de Verstedelijkingstrategie MRA en de
Woondeal.

aan bedrijven en onderwijspartijen. Een regionaal platform

dat dient als netwerk waarin uitwisselîng plaatsvindt

als

Kansen samenwerking met andere regio's en EU: De op-

en

verbinder van overheden, bedrijven, kennisinstellingen,

maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners.

gaven en belangen van de stedelijke regio s kennen veel
gemene delers, waardoor uitwisseling en gezamenlijk op-

Bekostigíng: De opgaven waar de MRA voor staat, vra-

trekken met andere stedelijke regio's zeer relevant is. Dat

gen forse investeringen. Of het nu gaat over investeringen

o+
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in mobiliteit, de energietransitie, landschap of cultuur. De
mogelijkheden voo!. de o.-,erheid om de invester.ingen te

Verantwoording en transparantie: Cruciaal voor de regio_

bekostigen zijn tanende, mede als gevolg van de politieke
keuzes van het afgelopen decennium. Diverse structurele
financieringsmogelijkheden hebben plaatsgemaakt voor

van de MRA bij inwoners, bedrijven en ondernemers van de

r.
--.---.-..
--l^
ildrc 5df
nefìwerKtng
ts oraagvlaK

voor de doelen en agenda

rcgio. Dit draagvlak begint b'rj volksvertegenwoordígers en
vraagt transparantie en goede verantwoording. In 2017 zijn
door de ondertekening van het MRA Convenant afspraken

tijdelijke regelingen met bijkomende onzekerheid en ad_
ministratieve lasten. De weg weten in diverse mogelijke

gemaakt over de invulling van de verantwoording naar ge_
meenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur

financieringsmogelijkheden vanuit het Rijk of de EU is inmiddels een discipline op zich. ln deze context gaat ook
steeds meer aandacht uit naar alternatieve en innovatie-

van de Vervoerregio Amsterdam. Hoewel continu wordt ge_
werkt aan verbetering van de kwaliteit van de vcrant\ /oor-

ve bekostigingsmogelijkheden waarbij uitdrukkelijk ook

ding, is structurcle verbetering wenselijk.

wordt gekeken naar de rol van de markt.

F

Onze amb¡t¡e
f-)--.-,LI__-!'.!
|t
Liespi
eeKpun ren oestuur i lJKe talel

Waar zetten we op in?
. We hebben een aansprekende visie op de regio en de
samenwerking, die uitnodigt om met de MRA sa_
men te werken. ln deze visie komen de lange termijn
ambities op het vlak van economie, verstedelijking en

Þ.a^^-)
esvvvu

¡
r

rrol¡iliteit såmen

.
¡
.
.
.
.

^4^¿
çttsLt

Goede bekendheid van de Metropoolregio Amsterdam en de MRA-samenwerk¡ng bij raads- en Statenleden en (potentiële) partners van de MRA
Samenha¡rg tussen de verschillende acJiviteiten van

c.le

MRA

We bewaken de samenhanq tussen de verschillende
activiteitcn van de MRA

¡

We coördineren onze samenwerking met het Riik en
de EU en ook lobby- en fondsenwervingsactiviteiten

¡

We hcbbcn actueel irr¿ir:h[ in de ontwlkkellng van de

Metropoolregio Amsterdam

¡
¡

We ve!'sterken de netwerkvcrrning rnet bijeenkomsten
en goede communicatie

Goede samenwerkirrgsrelatic mct het Rijk, dc EU en
partners in de regio
Â^^^.1..t- r .,-Diil. -- fJe
l¡ñ
vor r L-+
r rEf nr.jK- El!
^ zl)n op elKSar aï
^tv!rfJl¡.

gestemd
Succesvolle fondsenwerving
Actueel inzicht in de ontwikkeling van de Metropool_
regio Amsterdam

r

l^ì.,^"-i-L+^l;;l-

We stellen concrete en meetbare doelen vast en zor_
gen ervoor dat deze worden gehaald

ÀrD^ --¡.-----lgrs.,g! r-

r

Toegankelijke website waarop de ontwikkelde kennis

We zorgen voor helder overzicht in de activiteiten in
de MRA en goede verantwoording en transparantie

r

Overzichtelijke verantwoording MRA-activ¡teiten

in MRA-activiteiten wordt ontsloten

lStudiegroep openbaar BestuuL
Maak verschil, krachtig inspe/en op regíonaal-economîsche opgaven,2o16i
Hospers, G'J', Regíodynamîca: adaptief bestuur en regionale ontwîkkelíng. in
Adaptief bestuur,
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2018; Oosterwaal, L., Stam, E.
& Toren, van der
in Regionale Ecosystemen voor Ondernemerschap, 2017.
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J., openbaar Bestuur
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f++++

+++++

+++++

lriii
+++++

Hoe gaan we dat doen?
U itvoerin gslijnen

1. Samenbindende visie op de regio en de samenwerking
+++++
Doel: Een integrale gezamenlijke vîsie op de regío en de MRA-samenwerking, díe richting geeft
+++++
het handelen van de MRA en die partners enthousiast maakt om met de MRA samen te werken.
+++++
. lnhoud geven aan de samenbindende visie op de regio, samen met partners
+++++
. Bewaken van de samenhang tussen de MRA-activiteiten en hun bijdrage aan de visie
+++++
. Uitdragen van de visie (promotie)
+++++
. Actualiseren van de strategische agenda 2024, of eerder daartoe aanleiding
+++++
+++++
+++++
2. Samenwerking
en
+++++
Doe/: Goede en vruchtbare samenwerking met het
en de
¡
+++++
Coördineren van contacten en samenwerkingen met het R'rjk en de EU gerelateerd aan de
+++++
MRA-opgaven
+++++
. Voeren van een gezamenlijke (internationale) lobbyagenda en daarbij coalities binnen de regio ont+++++
wikkelen waar kennisinstellingen en bedrijfsleven onderdeel van kunnen
+++++
¡ Zorgen voor de randvoorwaarden binnen de MRA, zoals een juridische basis, expertise, capaciteit
+++++
en procesafspraken, waarmee de kansen op het verkrijgen van fondsen van het Rijk en Europa voor
+++++
MRA-opgaven wordt vergroot
+++++
+++++
3. De MRA als netwerkorganÍsatie
+++++
Doel: De kracht van het MRA-netwerk vergroten en beter benutten,
sterkere verbindingen tussen het
+++++
MRA-netwerk en partners (andere overheden zoals het
en de waterschappen, Amsterdam Economic
+++++
Board en ook breder het bedrijfsleven, kennísinstellingen, maatschappelíjke organisaties,
+++++
. Verder ontwikkelen van de MRA netwerkorganisatie door overzichtelijke communicatie over activi+++++
teiten, contactpersonen per onderwerp, netwerkactiviteiten
congressen en/of thematische bijeen+++++
komsten
+++++
¡ Vanuit de MRA-activiteiten netwerken opbouwen in en tussen de deelregio's
+++++
. Gericht ontwikkelen van relaties met andere stedelijke regio's op
van gedeelde opgaven enbe+++++
langen
+++++
+++++
4. KennisHuis MRA
+++++
Doel: lnzicht bieden in relevante ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam en ontsluiten
+++++
binnen de MRA beschikbare kennis en expertise.
+++++
. Zorgen voor duiding ontwikkelingen binnen de MRA, waarbij jaarlijks belangrijke ontwikkelingen
+++++
trends met het netwerk worden gedeeld, in samenwerking met regionale en nationale kennisinstellin+++++
gen
+++++
. Torgen voor goede ontsluiting van de binnen de MRA beschikbare kennis en expertise, uitgevoerde
+++++
onderzoeken en ontwikkelde handreikingen
+++++
+++++
5. Verantwoording
+++++
Doel: Degelijke verantwoording
de MRA-activiteiten en transparantie.
+++++
. Zorgen voor heldere en overzichtelijke verantwoording van de activiteiten van de MRA gemeen+++++
teraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam.
+++++
. Zorgen dat de verantwoording tijdig plaatsvindt en dat informatie online goed vindbaar
+++++
+++++
+++++
+++++++++++++ ++++++++++++++++++ ++++++++ ++
++ +++++++++++ ++++++++++++++++++ ++++++++ ++
aan
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Karakteristiek

Om de druk op ruimte te verlichten, wordt gestreefd naar

De Metropoolregio Amsterdam huisvest 300.000 bedrijven die goed zijn voor 1,5 miljoen banen. Met een sterke
scale-ups en multinationals is de MRA een van de Europe-

efficiënter ruimtegebruik en transformatie van extensief
gebruikte gebieden. Ook de regio kan een rol spelen in
het verlichten van de druk. De vraag is hoe de druk op
Amsterdam kan worden gebruikt om de andere gebieden

se economische topregio's. lnternationaal blinkt de regio

in de MRA structureel economisch te versterken en de be-

uit in een hoogwaardige diensteneconomie en aantrekkelijke stedelijke voorzieningen en de regio kenmerkt zich

reikbaarheid van werk te vergroten.

door een sterke specialisatie in creatieve industrie, financi-

internationale datahub, Schiphol en de haven spelen hier-

lnnovatieve, klimaatbestendige en schone economie:
Een toekomstbestendige economie is een innovatieve,
klimaatbestendige en schone economie. De MRA heeft
wat betreft dat laatste een grote opgave met de haven

bij een cruciale rol. De MRA is internationaal de meest

die gespecialiseerd is in overslag van fossiele grondstoffen

concurrerende regio van het land en kent al jaren een bo-

en zware industrie en met de sterk ontwikkelde luchtvaart.

vengemiddelde economische groei ten opzichte van het

Bovendien betekent de omschakeling naar een circulaire
economie extra groei in de behoefte aan bedrijventerreinen. Daarnaast vraagt het sluiten van kringlopen van
grondstof- en voedselstromen een andere relatie tussen

mix van grote, middelgrote en kleine bedrijven, start-ups,

ele en zakelijke dienstverlening, tech, life sciences & health
en hoogwaardige logistiek. De positie van Amsterdam als

landelijk gemiddelde. Daarmee is de MRA een belangrijke
economische motor van Nederland.

productie en consumptie en daarmee ook tussen stad en

l-

Wat is er aan de hand?
Conjunctuur en veerkracht: De Metropoolregio Amsterdam is een belangr¡-ke motor van de Nederlandse economie en tijdens de economische crisis is de MRA ook de
meest schokbestendíge regio gebleken. Tegelijkertijd zijn

land. ,Agrarische bedrijven staan daarbij met kringlooplandbouw voor een forse transitie. Tot slot zijn er vitale
infrastructuren en risicovolle bedrijven die momenteel
kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden. Tegelijkert'rjd zijn er ook kansen. Met de schaalgrootte van
de MRA kunnen regionale grondstof- en voedselstromen

er binnen de regio grote verschillen in de conjunctuurgevoeligheid en economische veerkracht. Sommige gebieden hebben specialisaties die conjunctuurgevoeliger zijn

worden aangepakt en kunnen gemeenten door gezamen-

dan andere, denk aan industrie, bouw en uitzendbranche.

aan te jagen. De regio biedt op diverse plekken, zoals met

lijk in te kopen massa maken om de circulaire economie

ln die gebieden gingen tijdens de crisis veel banen ver-

Flevokust Haven, ruímte voor de transitie naar een circulai-

loren, terwijl Amsterdam goed bleef presteren. Kijken we

re productie-economie. En als het gaat om innovatie heeft

naar de toekomst, dan vraagt de toekomstbestendigheid

de regio met haar strek ontwikkelde kenniseconomie en

van diverse specialisaties binnen de regio om aandacht. Zo

positie als een van de Europese digitale hubs een troef in

verandert de financiële sector snel door automatisering,
heeft internet veel invloed op ontwikkelingen in de medi-

handen om als innovatieve regio voorop te blijven lopen.

asector en zullen de transitie naar een circulaire economie

Digitalisering vraagt echter ook verdere groei van de digitale infrastructuur (datacenters en digitale netwerken als

en de energietransitie van grote betekenis z'rjn voor de hui-

5G en glasvezel) en dat betekent tevens een groeiende

dige activiteiten in het Noordzeekanaalgebied.

energiebehoefte. Het huidige elektriciteitsnet is daar niet
op berekend, bovendien ligt er al een grote opgave in het

Ruimte voor werken: De agglomeratievoordelen die
de regio worden toegedicht, komen vooral tot uiting in

voorzien in duurzame energie voor de huidige behoefte.
Daarnaast hebben de aanleg van 5G en datacenters een

Amsterdam. Daar concentreren zich de activiteiten die
het meeste baat hebben bíj de voordelen van nabijheid

grote ruimtelijke impact.

(kennisintensieve en consumptiegerichte sectoren). Bij het

Transitie van de arbeidsmarkt: Met digitalisering, tech-

huidige, gunstige economische tij neemt de druk op de

nologische innovatie en de trans¡tieopgaven verandert de
vraag naar arbeid. Er z'rjn andere vaardigheden (skills) no-

kernstad momenteel echter zodanig toe, dat de voordelen

dreigen om te slaan in nadelen: ruimtegebrek voor wonen en werken en hoge vastgoedprijzen. Dure kantoren,
winkels en bedrijfspanden en het feit dat het voor sommige groepen te duur wordt om dicht bij werk te wonen,
kunnen Amsterdam en regio minder aantrekkelijk maken.

o+
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dig en in vakgebieden als de energiesector en lT groeit

de behoefte aan arbeidskrachten. Deze ontwikkelingen
maken dat bl'rjvend inzetten op de ontwikkeling van kennis
en competenties van de beroepsbevolking een belangrijk
aandachtspunt is. Digitalisering en flexibiliseríng zorgen er
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verder voor dat de arbeidsmarkt polariseert. Waar door
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groeit de werkgelegenheid aan de bovenkant en onderkant van de arbeidsmarl<t. Aan dc bovenkant van de arbeidsmarkt zijn tekorten, waardoor de lonen stijgen. Aan

de onderkant is juist een overschot, waarbij middelbaar
l---------l:l
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schot en flexibilisering van de arbeidsmarkt (flexwerk) komen de lonen hier nog meer onder druk.

schikbaarheid en bereikbaarheid van werk. De doelgroep
w<-roni vaak in de periíerie mei matige openbaar vervoerverbindingen en de kosten om naar het werk te komen zijn
voor hen relatief hoog (vervoersarmoede). Daarbij komt
dat banen die nu nog bestaan, aan het verdwijnen of sterk
aan het veranderen zijn en het werk dat er is, is veelal van
tijcìelijke aard (onzekerheici). Regionaal zijn er rrerschiilen
in bevolkingssamenstelling en het opleidingsniveau van

de beroepsbevolking. De dreigende stagnatie aan de onderkant van cie arireicjsmarkt verscherpt zodoencle ook de

Krapte op de arbeidsmarkt: De recordkrapte op de arbeidsmarkt remt de economische groei en is claarnaast

regionale disbalans op dc arbeidsmarkt.
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De mismatch op de arbeidsmarkt is een van de oorzaken
van de l<raptc. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan,
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internationaal de meest concurrerende regio van Nederland. Dat uit zich in een groeiend aantal multirratiorrals err

voorai aan de oncierkant van cie arbeidsmari<t. Waar de
ene sector te maken heeft met overschotten, kampt de
andere met tekorten. Tekorten in seetoren als techniek,

tures ge'ruld. lnternationalisering vraagt een toegankelijke

zorg en onderwijs zullen de komende jaren met vergrijzing

woningmarkt en goede voorzienÌngen voor burtenlandse
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buitenlancise werknerners iir de regio. Met de werving van

buitenlandse werkr¡emers worde¡r moeilijk te vullen vaca-
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op bijscholing en omscholing, het aantrekken van buiten-

en internationaal onderwijs. Tegelijkertijd is het een uit-

landse werknemers en \./erdere automatisering.
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Staqnatie onde!'kant arbeidsmarkt: Aan de orrderkarit

hooíd te bieden. Met international¡sering neemt¡ tot siot,
,i- -ll,-',!-f¡¡[h-;.i
.,-^ ^-^^^li+i-L^ ^-+-,iLL^li^^^^ t^"'-,'J''"*'"

van de arbeidsmarkt is sprake van een hardnekkige dubbelc mismatch, tussen vraag en aanbocl én tussen be-

en buitenlandse handel.
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Onze ambitie
Bespreekpunten bestuurlijke tafel
Waar zetten we op in?

.

verstedel'rjking, toename van datacenters en klimaawer-

Met een gezamenlijke economische strategie zorgen
we voor spreiding van economische dynamiek en eco-

.
.
¡
r

andering
a

nomische versterking van de deelregio's buiten de

als het Rijk, bedrijfsleven en kennisinstellingen (via de

kernstad Amsterdam. De strategie gaat specifiek in
opde opgave van transformatie van werklocaties in de
regio en geeft richting aan:
Lokaal beleid op het gebied van werkmílieus en de

Amsterdam Economic Board) ten bate van de regiona-

Beoogd effect

kantoren- en bedrijvenmarkt

o

Activiteiten op het gebied van marketing en acquisitie
We zetten in op (internationale) marketing en acquisitie voor de gehele MRA

¡
¡

le economische strategie en uitvoering

Airport en de haven/het Noordzeekanaalgebied
We zorgen voor een gezamenlijke visíe op het toekomstperspectief van datahub AMS-IX en voor zorg-

r

We werken aan een toekomstbestendige regionale ener-

l+iiTii
+++++++

+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
+++++++
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Tegengaan tekorten en mismatch op de arbeidsmarkt
en mobiliseren onbenut arbeidspotentieel

o

Groei arbeidsaanbod ten behoeve van de transitie op

¡

Voorkomen van knelpunten in de energievoorziening

¡

Groei initiatieven die bijdragen aan circulaire econo-

.

Goed functionerende triple-helix-samenwerking voor

gaven
en in de data-infrastructuur

vuldige en verantwoorde ontwikkeling van de data-in-

gie-infrastructuur, met het oog

Transformatie van voor transformatie aangemerkte
werklocaties

Met een gezamenl'rjk investeringsfonds jagen we innovatie ten behoeve van de transitieopgaven aan
We willen, met partners, werken aan een duidelijk en

frastructuur in de regio

¡

Verlichten druk op de kantoren- en bedrijvenmarkt in
mercieel vastgoed in de deelregio's buiten Amsterdam

.

duurzaam toekomstperspectief voor Schiphol, Lelystad

¡

Groei werkgelegenheid in de afzonderlijke deelregio's

deelregio Amsterdam en tegengaan leegstand com-

transitieopgaven

r

Versterking van het economisch profiel van de afzonderlijke deelregio's en de MRA als geheel

We bepalen gezamenlijk de speerpunten voor het regionale onderwijs-arbeidsmarktbeleid met oog op de
transitie van en de mismatch op de arbeidsmarkt en de

.

We zetten stevig in op samenwerking met partners zo-

mie, energietransitie en klimaatbestendigheid
het werken aan de regionale economie

op de energietransitie,

Hoe gaan we dat doen?
U itvoeringslijnen
1. Regionale economísche strategie
Doel: Een gezamenlíjke koers voor de inzet van de MRA en afzonderlijke deelnemers op economische
ontwikkeling in de regio (inclusíef onderwijs-arbeidsmarkt en innovatiebeleid), algemene promotie in lijn
met deze strategie.

.
o
.

lnhoud geven aan de regionale economische strategie voor de Metropoolregio Amsterdam, in nauwe
samenhang met de verstedelijkingsstrategie en de lange termijn strategie voor het mobiliteitssysteem
(lnter)nationale promotie van de economische kracht van cJe regio en cJeelregio's
Monitoren van de regionale economische strategie voor de MRA

2. Werkmilieus (Plabeka)

Doel: Ontwikkeling van werkmilieus in de MRA in lijn met de regionale economische strategie en
bijdragen aan de verduurzaming van bedrijventerreinen, profilering en acquísitie in lijn met de regionale
economische strategie en goede begeleiding van bedrijfsverhuízingen binnen de regio ten behoeye yan
tr ansf o rm ati e v an w erkl ocati es.
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Regie voeren op de ontwikkeling van werkmilieus op basis van de regionale economische strategie
l^.,^-^+-l^l::1.:*-.^-¡.--r--.:/--- -. ..
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^\ met ouzonoere aanoacnl voor verouurzamtng van bedr!-

venterreinen
a

Gezamenlijke profilering en marketing van de werkmilieus en gezamenlijke acquisitie in lijn met de
regionale economische strategie

a

Uitwerken van een 'overloopstrategie', met onder meer een bedr'rjvenloket voor centrale coördinatie
van bedrijfsverhuizingen bij de transformatie van werklocaties

3. Human Capital
Doel: Regie op de regionale arbeidsmarkt (in samenwerking met de arbeidsma rktregio's) en op regionaal
onderwíis-arbeidsmarktbeleid, uitvoering van rclcvante onderwijs-arbeidsmarktprogramma's en een aantrekkeliik vcstþíngsklim aat voar internationaal talent met inzet op de toeganketijkheid van de arbeidsmarÞf on hacícvnnr'íon¡^^^^

-1.

..''.,,,.,..',"j'.''
^^ ^^)^.,,,;i-

' Opzetten en uitrollen van Human Capital Agenda's voor cruciale sectoren en met oog voor de be++ + ++
staande mismatch op de arbeidsmarkt. een voorbeeld is de Hu¡narr eapital Agenda Ener.gietr.ansitie
++ I ++
o
Coördineren van en participercn in publiek-private samenwerkingen gericht op de aansluiting van orr++ + ++
derwijs en arbeidsmarkt en 'leven lang ontwikkelen'in het licht van de transitie van de arbeidsmarkt,
++ + ++
voorbeelden zijn House of Skills en TechConnect
++ + ++
' Activiteiten die biJdragen aan de toegankelijkheid van de arberdsmarkt, de woningmarkt en onderwijs
++ + ++
++ -t- -r- -f
++ + ++
4. Aanjagen marktinítiatieven voor dc transitieopgaven
++ + ++
Doel: Aaniagen van initiatieven van marktpartijen die bijdragen aan de transitieopgaven zoals de om++ + ++
sclrakeling naar een círculaíre ecotrorlie (sluiten grondstof- en voedselkringlopen), energietransitie en
++ + ++
atb ste
d.
++ + ++
tt+ ++
' organiceren ptrbliek-private financieringsmogelijkheden onl een bijtJrage te leveren aan dc vcrsnelling van de regionale transitiâopgaven, waarbr¡ verbinding wordt gclegd met lnvest-NL
+++ ++
¡
lnnarr¡+ia +-^ h-1.^-.,.-.,.-'',
r,.,,...iri--^^^-.,^.^^.
t-t- laut.tcnlng
---:--^+++ ++
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cusfolTler
(bijvoorbeeld door circulaire inkoop) en het verbindcn van het regionale bedrijfsleven aan (internatio+++ ++
nale) rnvesteerders
+++ ++
Wegnemen
++ + ++
belemmeringen wet- en regelgeving bij initiatieven op het gebied van circulaire econo'
lt
fT
T ++
inie, errergieira¡rsiiie en kiimaatbestencìigheici
++ + ++
++ + ++
5, Energie-infrastructuur en data-infrastructuur
++ + ++
Doel: ln aanvulling op de trajecten van de regíonale energiestrategieén (RES'en) werken aan een toe++ + ++
komstbestendiqe enerqie-ínfrastructuttr en zorovuldíae ,terdere nntrníkkclinn ,tan rle r.lata-ínfrac+nt¡tt¡ttr
++ + ++
in de regio.
++ + ++
' Regionale afstemming over en inzet op een toekomstbestendige energie-infrastructuur, met speci++ + ++
fieke aandacht voor de rol van hef Noordzeekanaalgebied daarin. Om de energietransitie te laten
++ + ++
slagen en de ambities van de MRA op andere terreinen te kunnen realiseren, is een toekomstbesten++ + ++
dige energie-infrastructuur cruciaal. Dit vraagt om samenwerking en afstemming tussen regionale
++ + ++
overheden,
en netbeheerders en om een brede integrale aanpak
++ + ++
¡ Ontwikkeling en ontsluiting van kennis op het terrein van energietransitie, voorbeelden zijn het warm++ + ++
tekoudeprogramma en smart energy systems
++ + ++
' Regionale afstemming bij de ontwikkeling van datacenters met een MRA-brede datacenter-strategie,
++ + ++
met aandacht voor energievoorziening en optimale benutting van restwarmte
++ + ++
. Regionale afstemming bij de uitrol van 5G in de regio
++ + ++
++ + ++
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Opdracht 2
Bouwenvoorde
woningbehoefte en met
groei de leefkwaliteit van
het geheelversterken
Versterk het functioneren en de leefkwaliteit van de
Metropoolregío Amsterdam door te zorgen voor evenwíchtíge
groeí van de regÍo. Houd de woningbouwproductíe op peil
en maak werk van een gebalanceerde spreiding van wonen,
werken, voorzíeníngen en toerísme, gefaciliteerd door een goed
f u ncti o ne re nd metro polítaan mobíliteitssystee m en íngebe d
ín een robuust landschappelíjk raamwerk. Zorg eruoor dat de
groeí van de regio bijdraagt aan een metropool díe mensen
samenbrengt, waar ook mensen met een laag of middeninkomen
een woning kunnen betalen en waar alle inwoners profiteren van
banen, onderwijs en (stads)cultuur. En zorg ervoor dat ruimtelijke
ontwikkeling bijdraagt aan het waarborgen en realiseren van een
veilige (klimaatadaptieve), gezonde en duurzame leefomgeving.

F

Karakteristiek
lìc Mcfrannnlrania

Ámcior¡.-

^^J^.-^L^;l+

-i^L
¿lLtt ;^+^-^^
Íttgtttd_

en daarmee voor ruimtebehoefte voor wonen, werken en
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tionaal met een hoge leefkwaliteit. De polycentrische stedel'rjke regio biedt een fijnmazig stedelijk landschap en on-

bedrijven en kunstenaars wordt steeds schaarser. De ruimtevraag is ongelijkmatig verdeeld over de regio. De druk is

derscheidende kernen met elk hun eigen culturele identíteit
op korte afstand van elkaar. Binnen de MRA vind je dorpse,
suburbane en hoogstedelijke omgevingen, historische bin-

het hoogst in Amsterdam, maar spreidt zich geleidelijk over
de regio uit. De regionale bouwopgave is groot. Volgens de

nensteden en nieuwe stedelijkheid. Dit alles ingebed in een
gevarieerd landschap: duinen, eeuwenoude veenweidegebieden, landschap getekend door het industritile verleden
en heden, heide en bos, moderne polders, wilde natuur en
de plassen en binnenmeren. De Metropoolregio Amsterdam biedt een menseliike mãat, een riik palet aan woonmilieus, een aantrekkelijk stedelijk voorzieningenaanbod met

laatste prognoses groeit de woningbehoefte tot 2040 met
minimaal 250.000 woningen. Om het waardevolle landschap

te behouden, is het uitgangspunt is zo veel mogelijk binnenstedelijk te bouwen, maar dat is een complexe opgave.
De toenemende verdichting stuit op steeds meer weerstand
bij inwoners. Binnen de ruimtevraag l¡-ken wonen en werken
hnrron.lio^
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veel culturele voorzieningen en volop recreatiemogeliíkhe-

soorten werk goed gemengd kunnen worden met wonen, is
er ook bedrijvigheid die omwille van een veilige en gezonde

den, Ook is er een redelijk gelijke verdeling van welvaart,
waarbij er b¡nnen de. regio wel verschillen zijn tussen gebie-

leefomgeving niet met wonen kan worden gecombineerd.
Veel woningzoekenden geven daarnaast de voorkeur aân

den, maar geen harde scheidslijnen.

rustig wonen. Groei betekent ook toenemende mobiliteitsbehoefte en drukte en verkeeropstoppingen brnnen de re- -r
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irr'at is e¡. aan de hanci?
Urgente woonopgave: De Metropoolregio

de wat voor de groei een verstandige strategie is.
Amsterdam

kampt met een fors woningtekort en de komende decennia
wordt een sterke verdere groei van de bevolking verr¡¡acht.

Sociaalmaatschappelijke effecten van ruimtelijke ontwikkelingen: Ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke thema,s

Bovendie¡l staat de betaalbaarheid van de woningen in veel

raken elkaar als het gaat om wonen, werk, voorzieningen en

delen van de regio ernstig onder druk. Om te voorkomcn
dat het tekort oploopt irr plaats van kleiner wordt, zal de

van de woningmarkt voor lage en middcninlcomens, díe

bouwproduetie komende jar.en hoog gehouden moeten
worden. Met het Rijk hebben we als regio afgesproken tot
2025 gerrritldeld 15.000 wonlngen per jaar te bouwen. Een
forse opgave die grotendeels via complexe binnenstedelijke
nal.riaâc^n+'^,iLL^li^^^^
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moet de bouw van nier-¡we woningen ook bijdragen aan
een toekomstbestendige en betaalbare woningvoorraad.
De grootste uitdaging bij die twee opgaven zit echter bij
de bestaande voorraad. De woonopgave vraagt er dan ook
om dat we gezamenlijk keihard werken aan het oplossen van
knelpunten en het verbeteren van het functioneren van de
woningmarkt als qeheel.

Druk op de ruimte: ln de regio is al decennialang sprake
van druk op de ruimte en verschillend gebruik dat niet altijd
even goed samengaat. Het negatieve effectvan Schiphol op

de omringende gebieden is daarvan een goed voorbeeld.2
De druk op de ruimte wordt echter steeds groter en ook
meer voelbaar. De (internationale) aantrekkingskracht van
de MRA zorgt voor groei van inwoners en werkgelegenheid

bereikbaarheid. Bij wonen gaat het over de toegarrkelijkheid
nn ci--J.
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staat. Een opgave is het voorkomen van uitsortering van inkomensgroepen en concentraties van mensen met een sociaaleconomische achterstand. De veerkracht van gemeenten

e¡i de leefbaarheid van buufren kan daarmee oncier druk
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bepaalde plekken in de regio. Dit leidt

tot langere reisaf-

standen, hogere reiskosten en drukte op de weg en in het
openbaar vervoer. ln sommige gebieden in de MRA is bovendien sprake van vervoersarmoede; beperkt aanbod van
openbaar vervoer. Slechte bereikbaarheid van werk en voorzieningen en lange reisafstanden hebben negatieve gevol-

gen voor ontwikkelingsmogel'rjkheden, baankansen en het
algemene welzijn. Opgaven zijn zodoende het zorgen voor
een goede mix van mensen (woningsegmenten) in de regio
en binnen de deelregio's, nabijheid van wonen, werken en
voorzieningen en goede en betaalbare mobiliteit.

2Ten aanzien van
de ontwikkeling van Schiphol zijn voor de MRA de afspraken van
en via het samenwerkingsverband Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) leidend.

O+
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zoals leraren, politieagenten en zorgverleners in de hand.
Aan de andere kant is er toenemende concentratie van werk
en stedel'rjke voorzieningen (onderwijs, zorg, cultuur.) op
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Landschappel'rjke opgaven: De gevarieerde landschappen

noemde kwaliteiten onder druk komen te staan. 'Overtoe-

in de Metropoolregio Amsterdam leveren een belangrijke

risme' leidt op diverse plekken tot overlast en verschraling

bijdrage aan een gezonde leefomgeving en zijn in grote

van het voorzieningenaanbod en vakantieverhuur verstoort

mate bepalend voor een aantrekkelijk woon- en vestigings-

de woningmarkt en sociale samenhang in buurten. Tegelij-

klimaat. Het metropolitane landschap wordt echter gecon-

kertijd zijn er kansen om toerisme en recreatie in de regio

fronteerd met grote en complexe opgaven. De biodiversi-

meer te spreiden en zijn er delen van de regio waar groei

teit neemt af. Er is meer ruimte nodig voor de opwekking
van duurzame energie dan binnenstedel'rjk kan worden

van toerisme en recreatie juist kan bijdragen aan versterking

van de lokale economie.

opgelost. Klimaatadaptatie stelt nog hogere eisen aan waterbeheer en vraagt meer ruimte voor waterberging. ln de

Grote verduurzamingsopgave leefomgeving: De gevol-

veenweidegebieden is sprake van problematische bodem-

gen van klimaatverandering worden met extreem weer en

daling. Veenoxidatie leidt daar tot een gemiddelde daling

sterke afname van biodiversiteit steeds tastbaarder en het

van een centimeter per jaar en uitstoot van broeikasgassen

bewustzijn over de mogelijk desastreuze gevolgen van zee-

CO2 en methaan. Ook de agrarische sector is sterk in beweging, zoals de transitie naar kringlooplandbouw. Door

spiegelstijging op lange termijn groeit. Een andere omgang

de toename van woningen, bedr'rjvigheid en toerisme in de

zijn: minder energiegebruik en effectiever materiaalgebruik

regio groeit tegel'rjkertijd de behoefte aan groen en open

in de gebouwde omgeving, verminderen van de stikstofdepositie, het inpassen van duuzame energieopwekking,

landelijk gebied om in te ontspannen en recreëren. Al met
al leidt dit

tot een toenemende druk en veranderingen

met onze leefomgeving is noodzakelijk. De opgaven daarbij

van

het accommoderen van lokale kringlopen van circulaire pro-

het landschap. Het antwoord geven op deze opgaven en

ductie en consumptie, minder afi¡al, het verduurzamen van

kansen vraagt het slim verbinden van opgaven en financie-

ons mobiliteitssysteem, het versterken van de biodiversiteit

ringsmogel'rjkheden. Dat is echter gecompliceerd doordat
de verantwoordelijkheid voor beheer en ontwikkeling van

en aanpassing van de leefomgeving aan veranderende en

het landschap

is

versnipperd.

meer extreme weersomstandigheden en overstromingsrisico!. Groei en de daarmee gepaarde verstedelijking
compliceert deze opgaven, maar biedt ook kansen om de

Balans in toerisme: De huidige kwaliteiten van de leefom-

opgaven van antwoorden te voorzien. De landel'rjke ambi-

geving zoals ons landschap, rijke cultuurhistorie, voorzienin-

tie is een klimaatneutraal, klimaatadaptief Nederland met

gen, het cultuuraanbod en de horizontaal georganiseerde

een volledig circulaire economie in 2050. De stedelijke re-

samenleving, zorgen voor aantrekkingskracht, niet alleen

gio is het schaalniveau om deze ambitie te concretiseren en

op nieuwe inwoners, maar ook op bezoekers uit binnen- en

daadwerkelijk te realiseren. De MRA-samenwerking speelt

buitenland. Het succes zorgt er op steeds meer plekken

-

zodoende een cruciale rol in deze opgaven.

ook buiten Amsterdam en de Zaanse Schans - voor dat ge-

t
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Onze ambitie
Bespreekpunten bestu

url ijke

tafel

Waar zetten we op in?
¡ Met een regionale verstedelijkingsstrategie werken we,
qâmên mêf hct
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gen aan ccn betere balans tussen inwoners, bedrijven
en bezoekers

cn¡ir¡l-m¡o+,

We zetten stevig in op samenwerking met paftners zo-

en economisch sterke metropoolregio,
waarbij het verstedeliikinosconcept van de polycentrische metropool de basis vormt voor verdere ontwikkeschappelijk

als het Rijk en partijen in de woningmarkt ten bate van

de verstedelrl-kingsopgave en de woonopgave, onder
meer met uitvoering van de Woondeal

ling. De strategie zorgt met integraal te ontwikkelen
gebieden voor samenhang en synergie tussen ontwikkelingerr op lreL gebied van wonen, werken, mobllltelt,
lan-1".h"^
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gaat daarbij uit naar de vastgestelde Sleutelgebieden
en ov-knooppunten en de energie-infrastructuur
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landschap, energie en klimaatadaptatie
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We maken en monitoren afspraken voor voldoende
en toekomstbestendig woningaanbod (in nieuwbouw
en bestaande voorraad) aansluitend op de woningbe-

zieningen

¡

Verbeteren bereikbaarheid van banen, onderwijs en

.

voorzieningen voor inwoners varr cle MRA
Voldoende woningbouwproductie in de Metropoolre-

daarbii uit naar beteelbeer.aroningaenbod voo¡. laqe en
middeninkomens met een evenwichtige spreiding over
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We maken en monitoren afspraken om de woning-
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We maken afspraken over de aanpak van prioritaire in-

.

vesteringsopgaven in het landschap
We zorgen voor overzichtelijke en slagvaardige governance van het landschap

¡

We stellen gezamenlijke normen of minimale eisen bij
nieuwbouw en gebiedsontwikkeling op het gebied van
circulaire econom¡e, cncrgictransitie en klimaatadapta-

¡
¡

r
r
r

van de culturele en recreatieve rijkdom van de regio

¡

voor alle inwoners en bezoekers
We werken aan spreiding van toerisme om bij te dra-

.
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Tegengaan uitsortering op de woningmarkt, een goede mix van mensen (en woningmarktsegmenten) over

Het realiseren van een robuuste structuur van diverse
landschapen met een hoge landschappel'rjke kwaliteit
en biodiversiteit, veel mogel'rikheden voor recreatie en

We zetten in op het toegankelijk maken en versterken

o+
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de regio

¡

tie om te zorgen voor een gelijk speelveld voor marktpartijen

)i^
-_"-

een laag of middeninkomen

r

en versterkt

¡

capaciteit voor de lange termijn
Woningaanbod dat zo veel mogelijk aansluit op de woningbehoefte (prijs/type woning/woonmiiieu) met een
.^,^-:^^---l-+
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. We zorgen dat de biodiversiteit, landschappelijke
waarden en recreatiemogelijkheden worden behouden
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15.000 woningen per jaar tot 2025) en voldoende plan-

de regio

r

Tegengaan uitsortering van economische functies, een

goede spreiding en bereikbaarheid van werk en voor-

hoefte en met oog voor dc vcranderenrJe woningvraag
en verdr¡r¡rzamingsopgaven. Bijzondere aandacht gaat

Samenhangende en aan elkaar gekoppelde ontwikke-

waarin bodemdaling grotendeels wordt tegengegaan
Verduurzaming van de gebouwde omgeving:

klinraatneutrale err klirla¿tl¡esLerrdige rrieuwbouw en
gebiedsontwikkeling
nieuwe ontwikkelingen dragen bij aan verduurzaming
van de bestaande gebouwde omgeving

Meer inwoners van de MRA profiteren van de culturele
instellingen in de MRA
Spreiding van toerisme over de regio
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Hoe gaan we dat doen?
Uitvoeringslijnen
1

. Verstedelijkingsstrategie

Doel: Een gezamenlíjke koers voor de ruímtelíjke ontwîkkeling van de MRA die bijdraagt aan een duurzame, sociaal-maatschappelijk en economisch sterke metropoolregio en zorgt voor samenhang tussen ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, mobíliteit, landschap en de transitieopgaven. Specifieke
aandacht gaat daarbij uit naar integraal

te

ontwíkkelen gebieden, zoals Sleutelgebieden en ov-knoop-

punten.

.

lnhoud geven aan de verstedelijkingsstrategie voor de Metropoolregio Amsterdam, in nauwe samenhang met de lange termijn strategie voor het mobiliteitssysteem, de regionale economische strategie
en de MRA-inzet op een toekomstbestendige regionale energie-infrastructuur

¡

Monitoren van de verstedelijkingsstrategie

2. Wonen

Doel: Afspraken voor voldoende en toekomstbestendþ woningaanbod aansluitend op de woningbehoefte, in het bijzonder betaalbaar woningaanbod voor lage en middenínkomens met een evenwichtige
spreiding over de regio. Uitvoering van de tussen het Rrlk en regio gesloten Woondeal, welke inzet op
verhogen van de woningbouwproductie, verbetering van het functioneren van de woningmarkt en leefbaarheid.

.

Torgen voor concrete afspraken over spreiding van woningaantallen, -typen en -segmenten, waarbij zowel nieuwbouw als de bestaande woningvoorraad in ogenschouw wordt genomen. Specifieke
aandacht gaat hierbij uit naar de Sleutelgebieden, grote gebiedsontwikkelingen die bijdragen aan de
kracht van de regio en de identiteit van de kernen daarbinnen

.

Regie voeren op en stimuleren en faciliteren van de woningbouwproductie, met oog voor tempo en
kwaliteit, en zorgen voor productieafspraken per deelregio, in samenwerking met marktpartijen en

corporaties

.

Samenwerken met het Rijk om, met behulp van diverse pilots, toe te werken naar een nieuw rijkspro-

gramma voor stedelijke vernieuwing

.

Monitoren van de woningmarkt en zorgen voor uitwisseling van kennis over de woningmarkt

3. Landschap
Doel: Landschapsinclusieve ontwikkelin g în de MRA, aanpak prioritaire investeringso pgaven ín het landschap en verbetering governancestructuur.

r

Binnen de uitvoeringslijnen van de MRA uitwerken hoe landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit
kan worden versterkt, met name bij verstedelijkingsstrategie, energietransitie, klimaatadaptatie en

mobiliteit (o.a. door inzet op 'buitenpoorten', ov-haltes in het groen)

.

Adviseren van MRA-deelnemers over behoud en versterking van landschappelijke en erfgoedwaarden

o
.
¡

ldentificeren prioritaire investeringsopgaven in het landschap
Met partners ontwikkelen van businesscases voor de prioritaire investeringsopgaven, door slimme
verbindíngen tussen de verschillende opgaven in het landschap
Slimmer organiseren van de verantwoordelijkheden voor beheer en ontwikkeling van het lanclschap

4. Transitieopgaven leefomgeving

Doel: Aanjagen van de transitieopgaven in de gebouwde omgeving en het landschap.

.

Agenderen opgaven in de leefomgeving, en mogelijke oplossingsrichtingen, als het gaat om klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie en zorgen voor integraliteit op deze thema's in de
activiteiten van de MRA-samenwerking

o

Toekomstbestendige nieuwbouw en gebiedsontwikkeling aanjagen met pilots. pr'rjsvragen en het
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toepassen van gezamenlijke normen en minimale eisen
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over oe rmpact en aanpaK van lranslüeopgaven ln de leelomger

ving

5. Kunst, Cultuur en Erfgoed
Doel: Bevorderen van de cultuurparticipatie in de gehele MRA en het faciliteren van toekomstbestendþe
cultuur- en erfgoedseetaren in de gehele MRA.

o

Uitvoeren van Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 2019-2024, met inzet op: samenwerking, toegankelijkheid van kunst, cultuur en erfgoed voor inwoners en bezoekers. cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte voor kunst, crrltuur, erfgoecl en creatieve industrie, en behoud en toekomstbestendig maken van materieel en immatcriccl erfgoed

ó. Recreatie en T,oe!'¡sme
Doel: Faciliteren van de groei van het aantal bezoekers aan de metropool Amsterdam op een dusdanige
wíize dat balans bestaat tussen inwoners, bedrijven en bezoekèrs.

'

UitvoerenvandeStrategiscÉre AgendaToerisme indeMRA 2025,met inzetop:hetvergrotenvan
de mobiliteit van bezoekers, het verbetereR van de informatievoorziening en wayfinding, regionale
afstemming op het gebied van evenementen, marketing en promotie activiteiten, human capital.
destinatieontwlkkellng en een gezamenlijke strategie verblijfsaccommodatres
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Opdracht

3

Vaartmakenmet
het metropolitaan
mobiliteitssysteem
Zorg - ìn nauwe samenhang met de andere bestuurlíjke
opdrachten - voor een regíonaal mobiliteitssysteem, waarmee de
bereikbaarheíd voor ínwoners en bezoekers van de regío wordt
verbeterd, de groeí en verdere integratíe van de metropoolregio
mogelijk wordt gemaakt en een omschakeling naar duurzame
mobílíteit wordt gestimuleerd. Zet daarbij in op een schaalsprong
van het mobiliteitssysteem: effíciënter gebruik van het huídige
systeem, uitbreidíng van het mobilíteitsnetwerk en het verbinden
van madaliteíten om het overstappen tussen modaliteiten te
optimaliseren en zo de hele regio bereíkbaar te houden.

F
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de infrastructuur optimaal worden ontwikkeld en benut én
uiteincieiijk aiie mociaiiteiten schoon zijn. Ook het vermin-

stad met 2,5 miljoen inwoners. Binnen de regio ís er name-

deren van de mobiliteitsbehoefte, door slimme verstedelij-

lijk sprake van een grote mate van functionele integratie;

king, kan b'rjdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord.

mensen wonen in de ene gemeente en werken in een ande-

De afspraken van het Klimaatakkoord krijgen een regionale

re, voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en
zorg hebben regionaal betekenis en er zijn vele handelsre-

me mobiliteit is een duurzaam mobiliteitssysteem natuurlijk

laties tussen bedrijven binnen de regio. Dit zorgt ook voor

ook van groot belang. Klimaatbestendigheid is daarbij een

veel verkeersbewegingen

waarvan tachtig procent binnen

groot aandachtspunt, het systeem moet blijven functione-

de grenzen van de MRA - die gefaciliteerd worden door

ren bij extreme weersomstandigheden en rekening houden

een zeer fijnmazig openbaar-veryoer- en wegennetwerk. De

met overstrom

-

uitwerking in regionale mobiliteitsplannen. Naast duurza-

in

gsrisico's.

spits in de regio kenmerk zich door grote druke, waarb'rj
.'lo
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voorzien de regio van haar internationale verbindingen voor
personen- en goederenveryoer. lets wat momenteel nog in

OV-knooppunten als mobiliteitshub¡: \,anuit dur¡rzaamheids- en leefbaarheidsoverwegingen hanteren steden
steeds vaker een autoluwe ageni¿ waarhrrl het pr.imaat
ligt bij lopen, fietsen en openbaar vervoer en autogebruik
wordt ontmoedigd. Binnen de MRA zijn Amsterdam en

mindere mate geldt voor het spoor.

Haarlem hier koploper in. ln diverse andere steden en ze-

^ro^to^
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zijn bereikt. Belangrijk voor de regio is daarnaast haar main-

poftfunctic in lucht- en scheepvaart. Schiphol en de haven

ker in het buitengebied van de regio is de auto voorlopig
l-.--:.--.
-.,.--:-t-t-¡ r,
--ilug L-,
f reL uuffrrndftLe ve[vc]errntqqet.
veroeleren van ov- en
r

l-

W'at is er aan cie hanci?
Groeiende woon-werkpendel: De werkgelegenheids-

fietsverbindingen tussen steden en buitengebied ontmoedigt autogebruik draagt bij aan duurzame mobil¡teit. Ook

funetie van Amsterdam (en in mindere mate ook Schiphol) is
de afgelopen jaren sterk gegroeid. Het aantal banen groei-

van de ene modaliteit op de andere

de er harder dan de bevolking en daarmee is sprake van
een tocncmende woon-werkpendel. Bovendien worden de
afstanden waarover wordt gereisd ook groter. Deels heeft

dit te maken met het

neemt het belang van het makkelijk kunnen overstappen
noemd

- toe.

-

ook wel ketenreis ge-

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor

ov-knooppurrten, die rrreer als geavanceerde cn comforta-

belc mobilitcitshubs zullen moeten gaan fungeren.

',^;aterbedefr,ect in de woni¡.icmai.kt:

door stijgende woningpr'rjzen in Amsterdam en directe omgeving gaan mensen wonen waar huizen meer betaalbaar
zijn en dat is op steeds grotere afstand van Amsterdam.
lI
I
I
!
---:Vooi- üe
regio ----.woi'dtl! cie
kr.riiiende jaien nog een zeer sterke

lnnovaties in mobiliteit: De wereld van voertu¡gtechnologie en verkeersmanagement kent een hoge innovatiedynamiek. Het aandeel elektrische fietsen en auto's groeit

\/---

en ciat gaat gepaarci met een uitbreiciingsvraag voor elek-

groei van inwoners en w,erkgelegenhei-d verwa.,:ht e-n !¡;¡.,9
de geschetste trend zich door te zetten. Met de groeiende

+-i^,-L^

woon-werkpendel neemt de druk op het mobiliteitssysteem

toe, met meer files, drukke treinen en stations en dreigende
verkeersinfarcten als gevolg. Tegelijk kunnen we niet meer
automatisch terugvallen op oplossingen uit het verleden,

l--i:^f---¡-..:-.-
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verbinden van vraag en aanbod van mobiliteit mogelijk

(Mobility as a Service) en biedt mogelijkheden voor het
stroomlijnen van verkeer over bestaande infrastructuur.

zoals meer asfalt of meer treinen inzetten. Gecomhineerd

Deze ontwikkelingen vragen verdere ontwikkeling van de
data-infrastructuur. Daarnaast groeit het aantal deelconcepten in mobiliteit en zijn er steeds meer nieuwe hybride

vraagt dit om een schaalsprong van het regionale mobiliteitssysteem, waarbij investeringen in mobiliteit in de tijd

voertuigconcepten, waarmee de klassieke verdelinq tussen
vervoersmodaliteiten van oV auto, fiets en lopen vervaagt.

worden afgestemd op grootschalige woningbouwontwik-

En dan zijn er nog toekomstbeelden met volledig auto-

kelingen.

noom rijdende voertuigen en stedelijke luchtmobiliteit.
Aan de ene kant leveren de innovaties kansen op om bij
te dragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken,

Verduurzamingsopgave mobiliteit: Mobiliteit is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale CO2-uitstoot
in Nederland. Als onderdeel van het Klimaatakkoord zijn af-

spraken gemaakt om met een integrale benadering te wer-

aan de andere kant kunnen zij ook leiden tot ongewenste

ontwikkelingen. Voor overheden ligt er een uitdaging om
adequaat op deze innovatiedynamiek in te spelen.

ken aan een mobiliteitssysteem waarbij alle modaliteiten en

O+
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Goederenvervoer:

ln het goederenvervoer zijn twee
te onderscheiden: stadslogistiek en mainportlogistiek. Het eerste speelt zich binnen regio's af

routes groeit de vraag naar ruimte voor grootschalige dis-

schaalniveaus

tributiecentra.

waarbij bouwlogistiek en horeca zorgen voor het grootste deel van de vervoersbewegingen, naast particuliere
bezorging en verplaatsing van bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs. Toename van online aankopen en groei van

Bekostiging van investeringen in mobiliteit: De opgave
om het mobiliteitssysteem mee te laten groeien met de
groei van de bevolking en economie vraagt omvangrijke
investeringen. De opgaven en ambities zijn vele maler

de horecasector zorgen voor groei in de stadslogistiek en

groter dan de beschikbare middelen. Daarbij komt dat de

vraagstukken op het gebied van drukte, luchtkwaliteit en

beschikbare middelen uit het infrastructuurfonds al voor

verkeersveiligheid. De mainportlogistiek speelt op (inter)

langere periode zijn belegd en dat de opbrengsten uit

-

de belangrijkste voedingsbron van het fonds

nationaal schaalniveau met de haven, Schiphol, Greenport

aardgas

Aalsmeer, Flevokust Haven en Lelystad Airport als belang-

-

rijke hubs. Een grote rol speelt híer de ontwikkeling van
centrale Europese transportcorridors, met bundeling van
transport langs enkele hoofdroutes waarbij digitalisering
optimale transportplanning mogel'rjk maak. Langs deze

ringsopgaven zorgvuldig te faseren en te komen tot alter-

o+

MRAAgenda 2020-2024

na 2020 zullen opdrogen. De noodzaak om de investe-

natieve en innovatieve vormen van bekostiging en financiering is daarmee groot.
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Onze ambitie
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Waar zetten we op in?
. We maken en monitoren lange-termijn-afspraken voor
de benodigde schaalsprong in het mobiliteitssysteem

landelijk gebied, verkeersveiligheid en een duurzame,
klimaatbestendige en schone leefomgeving

van de Metropoolregio Amsterdam. Bijzondere aan-

a

dacht gaat daarbij uit naar:
- de samenhang met ontwikkelingen op het gebied
van wonen en werken

a

-

mobiliteit

de bereikbaarheid van economische toplocaties
duurzame vormen van mobiliteit en het verminde-

de verbinding van ov- en autogeoriênteerde mo-

biliteitssystemen (overstapmogelijkheden

b¡i

ov-knooppunten)

r
.

We zetten in op slagvaardige samenwerking met partners als het Rijk en openbaarvervoerspartners, via sa-

menwerkingen zoals Programma Samen Bouwen aan
Flôrê iLk, -'h ôi,{

ren van de mobiliteitsb,ehoefte

-

We maken in lijn met de afspraken van het Klimaatakkoord werk van het Regionaal programma duurzame

Beoogd effect
Ontwikkelingen in het mobiliteitssysteem in samen-

.

de beschikbaarheid en betaalbaarheid van mobiliteit voor alle inwoners van de MRA

hang met ontwikkelingen op het gebied van wonen en
werken

We maken en nrolritorerr ldtrge [erlnijr a[sprakerr over
de benodigde in.resteringen in mobiliteit

.

We jagen innovaties op het gebied van slimme en
duurzame mobiliteit aan, waarbij de gebruiker centraal
staat, die bijdragen aan goed bereikbare en aantrekkelijke steden, adequate ontsluiting van stedelijk en

¡

Groei van het aandeel van duurzame vormen van mobiliteit (openbaar veryoer en fiets)

¡

Verminderde uitstoot CO2, stikstof en fijnstof door

l+iiï
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Hoe gaan we dat d'oen?
U itvoeringslijnen
1

. Schaalsprong mobiliteitssysteem
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werken, de bere¡kbaarheid vaneconomische toplocaties, duurzame vormen van mobilíteit, een klimaatbestendig mobi/iteitssysteem, de verbinding van ov- en autogeorielnteerde mobiliteitssystemen (overstapmoqeliikheden bij ov-knoopounten) en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van mobiliteit voor
alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam.
o lnhoud en uitvoering geven aan de afspraken voor de schaalsprong van het mobiliteitssysteem van de

r

MRA, in nauwe samenhang met de verstedelijkingsstrategie en de reqionale economische strategie
Ontwikkelen van alternatieve en innovatieve bekostigingsopties voor de benodiqde investerinqen in

het mobiliteitssysteem

o
r

Monitoren en coördineren van de uitvoering van mobiliteitsprojecten in de regio
Monitoren van het functioneren van het regionaal mobiliteitssysteem

2. Fiets

Doel: Een samenhangend en hoogwaardig regionaal fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de
stedeliike kernen en vanuit het stede/r.¡ke gebied de natuur in kunnen fietsen. Met fietsvoorzieníngen
bii ov-knooppunten, waarmee voor- en natransport per fiets en gebruik van regionaal openbaar vervoer
aantrekkelijke r wordt.
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++++ +
++++ +
++++ +
++++ +
. Uitvoeren van het plan Metropolttane Fietsroutes en de concrete projecten daarin
++++ +
. Opstellen en uitvoeren van een plan voor de ontwikkeling
fietsvoorzieningen bij ov-knooppunten
++++ +
++++ +
3. Duurzame en innovatieve mobiliteit
++++ +
Doel: Regionaal uîtwerking geven
het thema mobiliteit van het Klimaatakkoord, verdere ontwíkkeling
++++ +
van een regionaal netwerk van publieke oplaadpunten voor elektrisch vervoer, realisatie van kansrijke
++++ +
smart mobility-toepassingen
de
en mensen verleiden hun reísgedrag
te passen om piek++++ +
het
gaan
belasting van
mobiliteitsnet tegen te
voor duurzame mobi/iteitsoptíes te stîmuleren.
en
++++ +
. Opstellen en uitvoering geven aan het Regionaal programma duurzame mobiliteit uitwerking
++++ +
de afspraken van het Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit
++++ +
. Verdere uitvoering geven aan het project MRA-Elektrisch
++++ +
¡ Duurzame en innovatieve mobiliteit aanjagen met pilots, prijsvragen optreden /aunching custo++++ +
mer
++++ +
Kennis b'rjeenbrengen en ontsluiten over impactvolle mobiliteitsinnovaties en over de mogelijkheden
++++ +
om duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkeling te stimuleren
++++ +
++++ +
++++ +
++++ + ++++++++ +++++++++++++++++ +++++++++++
++++ + ++++++++ +++++++++++++++++ +++++++++++
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Overzicht opdrachten
en uitvoeringslijnen
Opdracht 0: De samenwerking verder versterken
1. Samenbindende visie op de regio en de samenwerking

2. Samenwerking Rijk en EU
3. De MRA als netwerkorganisatie
4. KennisHuis MRA
5. Verantwoording

Opdracht 1: Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie
1. Regionale economische strategie
2. Werklocaties

3. Human capital
4. Aaniagen marktinitíatieven voor de transit¡eopgaven
5. Energie-infrastructuur en data-i nfrastructuur

Opdracht 2: Bouwen voor de wonitrgbulroefle en met groei de leefkwallteit varr lret geheel versterken
1

.

Verstedelijkingsstrategie

2. Wonen

3. Landschap
4. Transitieopgaven leefomgeving

5. Kunst, Cultuur en Erfgoed
ó. Recreatie & Toerisme

Opdracht 3: Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem
1. Schaalsprong Mobiliteitssysteem

2. Fiets
3. Duurzame en innovatieve mobiliteit

o+
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da
De MRA-samenwerking is een bestuurl'like samenwerking. De gemeenteraden
en Provinciale Staten worden door de eigen colleges geihformeerd en betrokken bij de activiteiten van de samenwerking. De werkwijze voor de uitvoering
van de MRA Agenda is hieronder uiteengezet.

Deelregio's

tafel is verantwoordelijk voor het realiseren van de ambi-

De basis van de MRA-samenwerking ligt in de zeven deelregio's (inclusief de beide provincies Noord-Holland en

ties en het beoogde effect van de opdracht. Zij geeft rich-

Flevoland):
Almere-Lelystad

resultaat. De MRA Agendacommissie is verantwoordelijk
voor de dagelijkse coördinatie van de samenwerking van

Amstelland-Meerlanden

de MRA.

.
.
.
r
.
.
.

ting aan de uiWoeringslijnen en stuurt op samenhang

en

Amsterdam

itvoeri n gsorg

¡satie

Gooi en Vechtstreek

U

lJmond

Bestuurlijke ambities moeten uiteindelijk worden ver-

Zaanstreek-Waterland

wezenlijkt. Dit gebeurt in uiwoeringslijnen. Elke uitvoe-

Zuid-Kennemerland

ringsl¡-n heeft twee bestuurl¡-ke trekkers. Zij zijn verant-

an

woordelijk voor de voortgang en voor het inbrengen van

Door de aanpak van onderwerpen op het niveau van de
deelregio's te combineren met afstemming op het niveau
van de MRA, wordt de MRA Agenda uitgevoerd. Elke
deelregio heeft zijn eigen karakteristieken en organisatorische afspraken. Binnen de deelregio's werken bestuurders
samen in l'rjn van de MRA Agenda.

bespreekpunten vanuit de uitvoeringslijn op de bestuurlijke tafel. Daarnaast kent elke uitvoeringslijn een ambtelijk
team dat verantwoordel'rjk is voor de in het jaarplan vast-

gestelde producten, de ambtelijke betrokkenheid vanuit
de deelregio's, de verbinding met niet-MRA-partners, de
samenhang met andere uitvoeringslijnen, het opstellen
van jaarlijkse werkplannen en de verantwoording over de

Bestuurlijke tafels

activiteiten binnen de uitvoeringslijn.

Van groot belang is het zorgen voor samenhang binnen en

tussen de opdrachten. De vier bestuurlijke opdrachten zijn

elk gekoppeld aan een bestuurlijke tafel. De bestuurlijke

o+
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De MRA-deelnemers zorgen zelf voor de uitvoering van
de MR,A Agenda. Zij worden daarbij ondersteund door
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een klein MRA Bureau. De belangrijkste taken van het

de
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vorming, het (coördineren van het) uitvoeren van de MRA

besluitvormingsprocessen en -structuren van de
MRA-samenwerking. De samenwerking met partners
kan varieiren van werken in stevige coalities tot onder-

Agenda, het vergroten van de betrokkenheid van raadsen Statenleden, het verbeteren van de transparantie en

ling afstemmen. Ook kan de MRA opdrachtgever van
uitvoerende partijen z'rjn. ln de samenwerking mct part-

communicatie en het verstevigen van de integraliteit van

ners in de regio speelt de Amsterdam Economic Board,

de samenwerking.

als verbinder tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen

Niet alle MRA-deelnemers hoeven mee te doen met een

en overheden, een belangrijke rol. Andere belangrijke
partners zijn het Rijk, de waterschappen, onderwijsinstellingen en de openbaarvcrvocrbedrijven. Tot slot zijn

uitvoeringslijn. Per uitvoeringslijn kan een coalitic worden
gevormd. Vanuit de coalitie worclen de bestuurlijke trek-

er opgaven in de MRA waar andere specifieke samenwerkingsvcrbanden of overlegorganen vÕor besta¿n.

kers geleverd.
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Samenwerkinq met partners
Het zwaartepunt van de samenwerking met partners ligt

deelnemers

in de uiwoeringslijnen. Daarmee wordt de

te agenderen.

slagkracht

-

deze platforms benutten om vraagstukken

vergroot en worden partners niet onnodig belast met

Samenwerking Amsterdam Economic Board
De Amsterdam Eeonomic Board speelt een belangrijke rol als verbinder tussen bedrijfsleven, kennisinstellingcn en overheden in de Metropoolregio Amsterdam. De MRA-overheden zijn dan ook prominent partner
van de Board en verschillende MRA-bestuurders hebben zitting in de Board. De Board-organisatie zet in
op
het uitvoeren von strategische analyses en informatievoorzienirrg, agendasctting op MRA-niveau van nieuwe
(opkomende) thema's, beweging creor€n op transities cloor visic en leidersch¿p an het verbirrclerr

vdrr pi:¡r-

iiion nn ¡^n¡ral'^ ini+ir+iar,-n ñ- R^-.'¡

:¡
ulleag!ngen:
L!rculalre econc
mie, Energie, Mobiliteít, Digitale Connectiviteit, Gezondheid en Talent voor de toekomst. Veel uitdagingen
passen naadloos op urtvoertngslijnen van de MRA Agenda. ln de concrete initiatieven kunnen de Board
en
de MRA elkaar zodoende goed versterken, waarbij de MRA de overheidskant organiseert. Daarnaast is de
Board als netwerk zeer relevant voor de MRA en werken we samen bij grote netwerkevenementen als de
Çfate al ¡ha Paaian
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Uitvoering: cyclisch en adaptief

rapportage, die meerdere keren per jaar wordt bijgewerkt.

De MRA Agenda is het koersbepalende document voor

Daarnaast worden de beoogde effecten van de inzet van

de regionale samenwerking. Richting wordt gegeven door
de overkoepelende ambitie: werken aan een internationa-

de MRA gemeten. Deze effecten zijn niet altijd te herleiden tot een specifieke actie vanuit de MRA, maar zijn

le economische topregio met hoge leefkwaliteit door te
investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige

wel het doel van de MRA-inzet onder de bestuurl'rjke opdrachten. Voor het meten van de beoogde effecten zal

metropool. Dit

gebruik worden gemaakt van diverse bestaande monitors.

is

vertaald naar de bestuurlijke opdrachten.

We ontwikkelen tevens een monitor brede welvaart voor

ln de uitvoering staan de uitvoeringslijnen centraal. De

de MRA geïnspireerd op de duurzame ontwikkelingsdoe-

uitvoeringslijnen vormen de basis voor het jaarlijkse werk-

len, de Sustainable Development Goals van de Verenigde

plan. ln het werkplan wordt elke uitvoeringslijn uitgewerkt

Naties (zie bijlage). Daarmee kan ook duiding gegeven

in concrete acties, te

kingspartners. Ook worden de uitvoeringslijnen uitwerkt

worden aan de ontwikkeling van de MRA als internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit en als
toekomstbestendige en evenwichtige metropool. De be-

naar b'rjdrage aan de bestuurlijke opdracht en de overkoe-

vindingen worden gebundeld in een jaarl'rjkse State of the

behalen resultaten, (meerjaren)

planning, benodigde middelen, organisatie en samenwer-

pelende ambitie. ln het jaarverslag wordt inzicht gegeven

Regíon-rapportage en gepresenteerd bij het gelijknamige

in de behaalde resultaten. Jaarlijks wordt daarnaast het
effect van de uitvoering gemonitord, waardoor bijsturing

congres.

mogelijk

Verantwoording

is.

Op vier manieren wordt invulling gegeven aan transpa-

Financiering

rantie, verantwoording en het betrekken van de gemeen-

Voor de uitvoering van de act¡viteiten van de MRA-samen-

teraden en Provinciale Staten. De eerste is dat regionale

werking leveren alle MRA-deelnemers een bijdrage. Voor

vergaderstukken online worden gepubliceerd. Zo kan ie-

de gemeentel'rjke deelnemers is dat een algemene bijdrage per inwoner en voor provincies een bijdrage gelijk aan

waarover vergaderd wordt.

dereen op een openbare website zien waar, wanneer en

die van de grootste gemeente in die provincie. Naast deze

basisfinanciering kan sprake zijn van extra (vr'rjwillige) bûdragen van MRA-deelnemers op de uitvoeringslijnen waar
z'rj

veel belang aan hechten. Dit betreft dan veelal een bij-

de MRA Regiegroep het jaarplan, de begroting en het jaar-verslag van het samenwerkingsverband ter consultatie naar alle colleges, raden en Staten

Jaarl'rjks stuurt

drage voor het realiseren van projecten (investeringsbij-

van de deelnemende overheden. Hierbij wordt aangeslo-

dragen) of in capaciteit van medewerkers.

ten op de reguliere P&C-cyclus van de deelnemers in het
voorjaar en het najaar.

De inhoud is leidend binnen de MRA-samenwerking. Het
budget wordt dan ook voornamelijk ingezet voor het aanjagen en uitvoeren van de acties en het aanzwengelen van
cofinanciering. Daarbij gaat het uiteindelijk om een veelvoud aan investeringen.

Daarnaast worden voor raads- en Statenleden door het
jaar heen verschillende bijeenkomsten georgani-seerd,
zoals de Raads- en Statenleden Conferentie, het MRA

Congres en bijeenkomsten over specifleke onderwerpen
die spelen op (deel)regionaal niveau.

Monitoring
De MRA meet op twee verschillende niveaus de voortgang

Het MRA Bureau verzorgt tot slot informatievoorz¡ening

van de uitvoering van de MRA Agenda. Allereerst worden

over de MRA-activiteiten via de website, een maandelijkse

resultaten gemonitord van de concrete acties binnen de

nieuwsbrief en een maandelijkse update voor gemeen-

uitvoeringslijnen. Over de bevindingen per uitvoeringslijn
wordt jaarlijks gerapporteerd in de Jaarverantwoording.

teraden en Provinciale Staten. Op de website wordt actief
over de voortgang van de MRA Agenda gecommuniceerd.

Ook wordt per uitvoeringslijn gewerkt met een (stoplichten)

o+
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Interview
..r

uommrssarlssen. van de
Koning in de MRA:

'Veelmeet
'*¡..s.¿,y¿*¿w

slqgkracht
mogeliikin
deMRX
De samenwerkende overheden in de MetropooiregioAmsterdam (MRA) zoudenveel meer gebruik

moeten makenvan elkaars kracht. Datvraagt om
een andere rol van de deelnemers, ook van dc twee
provincies, Noord-Holland en Flevoland. Wannccr die
goedwordt gespeeld, kan de slagkrachtvan de MRA
verder worden vergroot. Dat betogen de Commissarissen van de Koning van beide provincies, Arthur
van Dijk (Noortl-Holland) en LeenVerbeek (Flevoland)
aan de vooravond van de lancering van de MRAAgenda z.o.'We doen of iedereen gelijk is, maar onder de
!

r

r. ¡r

¡

-::---1.:i!-^-gcuJ.lf'err
zrJr¡ --we nref, gellJK,

Huis van Thorbecke

MRA terug naar de Staten, gemeenten naar hun raden.

De CdK's menen dat de provincies richtíng kunnen

Dat kunnen we steviger inkleden.'

geven aan een andere rolverdeling in de MRA. ln het
MRA Convenant, dat de deelnemers aan de MRA in

Knopen doorhakken

7 met elkaar hebben gesloten, staat dat qelijkwaardigheid en respect voor elkaars rollen en be201

neemt niet weg dat er nu eenmaal verschillen zijn,

De Flevolandse CdK Leen Verbeek (sinds 2008) sluit zich
hierbij aan. 'Een belangrijke rol van provincies in MRA-verl¡antJ is orrr het gemeenten mogelijk te maken hun werk
goed te doen. Of het nu gaat om volkshr-lisvestelijke vraag-

zegt Van Dijk (sinds begin 2019 CdK in Noord-Holland en vicevoorzitter van de MRA Regiegroep). Zo

stukken of mobiliteitsopgaven, de provincie heeft nu eenmaal een overkoepelende rol. Die zou niet knellend mogen

langen voorop staan in dc samcnwcrking. Maar dat

z'rjn

er kleinere gemeenten en grotere gemeenten.

zijn. Dat is relevant in politieke zín, omdat er wel knopen
moeten worden doorgehakt. De provincie zou moeten dur-

bovendien: 'Het is een mooi streven, dat iedereen
gelijk is, maar zo is het Huis van Thorbecke helemaal

ven zeggen: Provinciale staten gaan nu echt een besluit ne_

niet ingericht. De provincie gaat met afspraken in de

men: díe kant gaan we op. Dat geeft helderheid.,

En

o+
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l

halen: eerst delen, dan vermenigvuldigen.'

nagement gaan doen.'

Positie van Amsterdam
Niet alleen de provincies, ook Amsterdam heeft een andere positie dan de andere MRA-deelnemers, zegt Van D'rjk.
',Amsterdam is de grootste en alles wat Amsterdam doet,

heeft invloed op de regio. We hebben er alle belang bij om

met Amsterdam om de tafel te zitten. Voor bijvoorbeeld
een succesvolle lobby in Den Haag hebben we slagkracht

S.*.
åi'

L

is beperkt en de uitvoering is aan de colleges. De bouw-

&
3

L

werking en is echt een uitvoeringsagenda, beseft Verbeek.
'De kaderstellende discussíe daarover met raden en Staten

weinig sturing. We moeten opnieuw aan verwachtingenma-

#'e

lr

t

De MRA ,Agenda is de inhoudelijke basis van de samen-

tekening komt van de MRA, maar de deelnemers zijn de
timmermannen. Onze raden en Staten voelen echter te

¡dit

F

Van Dijk, instemmend: 'Van ons kun je verwachten dat we

commitment gaan halen bij de Staten. Daar zeg ik dan eerlijk bij dat we meer moeten brengen naar de MRA dan we

-

l

'Eenbelangrijke rcIvan
provincies in MRAverbqnd is omhet
gemeenten mogelijk te
makenhunwerk goed
te doen'

nodig en moeten we met elkaar optrekken. Dan is het wel
frjn als Amsterdam en de provincies weten hoe zij zich ten
opzichte van elkaar verhouden. Als we dat goed weten neer
te zetten, dan snapt iedereen dat we niet hetzelfde zijn. Ver-

voorbeeld beter. Majeure agendapunten zoals het Marker-

antwoordelijkheid nemen komt op verschillende manieren

meer en de Markerwadden integreren onvoldoende in het

tot uiting, ook door ambtelûke inzet.'

debat over mobiliteit en wonen en cultureel erfgoed.'

Leiderschap

Om de integraliteit te bevorderen, zien de CdK's een rol

ln de zomer van 2019 bracht de commissie die de samen-

voor zichzelf weggelegd, maar ook voor de burgemeesters

werking in de MRA heeft geêvalueerd haar rapport uit. Een

in de Regiegroep. Gezamenlijk kunnen zij meer verantwoor-

van de aanbevelingen is dat Amsterdam meer leiderschap
moet tonen. 'Dat betekent niet dat Amsterdam meer moet

delijkheid nemen om hun omgeving beter bij de MRA te
betrekken. 'Trek als grotere gemeente ook je buurgemeen-

gaan doen', zegtVan Dijk.'Leiderschap betekent juist dat je

ten erbij', zegt Van Dijk. We moeten als overheden in beleid vertalen wat we hebben afgesproken. De MRA heeft

meer door anderen laat doen. Jouw inspirerend leiderschap

leidt ertoe dat anderen aan de slag gaan. Dat betekent
deelregio! veel meer in hun kracht zetten. Zij zien elkaar

daartoe de instrumenten en de bevoegdheid niet. En neem

vaker en hebben onderling samenwerkingsafspraken.'

derdeel van het succes.'

Provinciale Staten en gemeenteraden mee, dan zijn ze onGedeputeerden van beide provincies zoeken elkaar ook on-

'Er zit meer ¡n'

derling op, zegt Verbeek. 'En ik ben zelf actief: de MRA

Laten we niet vergeten dat heel veel in de MRA-samen-

belangrijk, die samenwerking is niet voorbehouden aan een

werking al goed gaat, benadrukt Verbeek. 'We presteren
wel wat met elkaar. Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat er
meer in zit. De integratie tussen de platforms moet bij-

geregeld onderwerpen in het college van Gedeputeerde

O +
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is

zó

enkele gedeputeerde of portefeuillehouder. We agenderen
Staten om die collectief te bespreken.
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rde I\{RA
nde
deelregi os
De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de
provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten
in die het totaal versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit,
zowel economisch als stedelijk en landschappelijk.
De MR.^. bestaat uit ze..,en deelregio's. Elke deeh.egio kent
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zijn eigen historie en organisatorische afspraken. De gemeenteraden en Provinciale Staten van de MBA-deelne-

tussen volksvertegenwoordigers en bestuurders. Door de
aanpak van onderwerpen op het niveau van de deelregio's

mers worden door de eigen colleges geïnformeerd en be-

in combinatie te brengen met afstemming op het niveau

trokken bij de activiteiten van de samenwerking. Daarmee

van de MRA wordt de MRA Agenda uitgevoerd.
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Bruto Binnenlands Product
in mln (zo:.8)

Bruto Regionaal Product
per deelregio in mln (zor8)
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Leeftijdsopbouw per (deel)regio
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Deelregio

Schans, polders met diverse, waterrijke landschappen en

Zaanstreek-

waardevolle veenweidenatuur en natuurlijk

Waterland

de

Traditioneel zijn economische clusters zoals de voedings-

de logistiek, de nautische sector, de
landbouw en de ambachtel¡ke maakindustrie goed vertegenwoordigd in de streek. Ook het toerisme is een bemiddelenindustrie,

Gemeenten in Zaanstreek-Waterland:

.
.
.
¡
.
r
.
.
o

de rivier

Zaan als beeldbepalende drager.

Zaanstad

langrijke economische factor. De Zaanse Schans trekt bij-

Purmerend

voorbeeld jaarlijks 1,5 tot 2 miljoen bezoekers. De kwaliteit

Edam-Volendam

van het open veenweidelandschap is van grote recreatieve

Waterland

waarde voor de Zaanstreek en de Metropoolregio Amster-

Wormerland

dam als geheel, nu en in de toekomst.

Uitgeest
Landsmeer

De regio Waterland is een karakteristiek gebied met een

Oostzaan

enorme recreatieve en toeristische aantrekkingskracht op

Beemster

binnen-en buitenland, een veelheid van woonmilieus en ondernemerszin. De rust en ruimte van het polderlandschap
en dijken, haar vele fiets- en vaarroutes, havens en natuur-

Karakteristiek

landschappen en rijkdom aan water- en weidevogels dra-

De deelregio Zaanstreek-Waterland bestaat uit verschillende en onderscheidende gebieden: Zaanstreek en Waterland. De gemeente Uitgeest, landschappelijk gezien
gelegen in het overgangsgebied van strandwallen en het

gen daaraan bij.
Daartussen de vele historische (lint)dorpen en monumen-

polderlandschap, heeft zich in MRA-verband bij deze deel-

tale stadscentra zoals Monnickendam en vestingsteden
Purmerend en Edam. Dagtoerisme, het 'oude Holland'

regio aangesloten.

met haar klederdrachten in Volendam en Marken en werel-

De Zaanstreek kenmerkt zich door een van oudsher bijzon-

derfgoederen de Beemster en de Stelling van Amsterdam.
Deze karakteristieke waarden worden gecombineerd met

dere mix van wonen en werken. Het is een streek met veel

alle denkbare woonmilieus, van stads tot dorps en landelijk

cultuurhistorisch en industrieel erfgoed, zoals de histori-

wonen, het meest intensieve busnetwerk en ruimte voor on-

sche lintbebouwingen, herkenbare verkavelingsstructuur,
gebouwde en archeologische monumenten, de Zaanse

dernemen, van agrarisch tot industrieel.
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Deelregio

IJmond
Gemeenten in lJmond:

.
.
.

Velsen

Beverurijk
Heemskerk

Karakteristiek
De lJmond is de nautische toegangspoort tot Amsterdam.

De lJmond heeft een sleuteþositie als het gaat om bouw
en onderhoud van offshore wind. Daarnaast kent deze

De economische ruggengraat van de lJmond wordt
gevormd door het Noordzeekanaalgebied, de zeehaven

deelregio door de ligging aan het Noordzeekanaal en
twee rijkswegen een sterke logistieke sector, innovatieve

en Tata Steel. ln de MRA is de lJmond het centrum van
productie, ontwikkeling en innovatie en de deelregio

tuinbouw en de lJmond heeft specifieke kwaliteiten als het

huisvest de opleiding in de maakindustrie. Daarmee is de
lJnrond de Techpon van de MRA.

lJmuiden aan Zee, Wijk aan Zee en het recreatieschap

ln de Techport Techniekcampus werken bedrijfsleven,
onderzoek en onderwijs en overheid samen om de
innovatiekracht van de maakindustrie te versterken en
technisch onderwiis te stimuleren.
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gaat om recreatie en toerisme, zoals de Beverwijkse Bazaar,
Spaarnwoude.
De lJmond kenmerktzichverderdoorde kust, het Nationaal
Landschap van de duinen en een landgoederenzone. Dit

zijn waardevolle en unieke kwaliteiten die bijdragen aan
het leefklimaat van de MRA.
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Deelregio

ZuidKennemerland

De economie in

Zuid-Kennemerland wordt vooral
gekenmerkt door een groot aandeel van de zakelijke
dienstverlening, (semi-)overheidsorganisaties (provincie,

rechtbank, lnHolland

en zorgl, detailhandel en

de

creatieve sector. Onderscheidend zijn daarbij culturele
voorzieningen als het Frans Hals Museum, de Hallen
Haarlem en Teylers Museum en de positie van Haarlem als

Gemeenten in Zuid-Kennemerland:

.
.
.
¡

Haarlem

een van de beste winkelsteden van Nederland. Daarnaast

Heemstede

vormen Haarlem en Zandvoort een trekpleister voor een
groeiende, toeristische bezoekersstroom. Dit vraagt om

Bloemendaal

toenemende aandacht voor een goede bereikbaarheid,

Zandvoort

zowel voor toeristen als inwoners, en zowel per openbaar
vervoer als per auto en fiets.

Karakteristiek

Zuid-Kennemerland heeft een relatief hoogopgeleide

Door de ligging aan de Noordzee en met de historische

bevolking en een toenemend aantal expats. Recent
valt in de Haarlemse regio vooral de dynamiek op van

stad Haarlem, de landgoederenzone in de Binnenduinrand

en het recreatiegebied Spaarnwoude biedt de deelregio
Zuid-Kennemerland de MRA een uniek en aantrekkelijk

nieuwe ondernemingen en start-ups op het gebied van

vestigingsklimaat met ruime mogelijkheden voor recreatie.

De ontwikkeling van het 3D-print Excellence Centre,
Waarderpolder en de concentratie van muziekindustrie

De combinatie van kust, het metropolitane landschap,
cultureel erfgoed en het hoogwaardige woonmilieu
kenmerken de ruimtelijke structuur.
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circulaire economie en nieuwe, creatieve technologieën.

rond het conservatorium lnHolland en het Patronaat zijn
daar voorbeelden van.
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Deelregio

AmstellandMeerlanden
Gemeenten in Amstelland-Meerlanden:
. Haarlemmermeer

.
¡
.
.
.

Amstelveen
Aalsmeer

Uithoorn
Diemen
Ouder-Amstel

Karakteristiek
De deelregio Amstelland-Meerlanden neemt een stevige

positie

in
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nationale economie; bronnen van werkgelegenheid
en brandpunten van internationaal transport. Zakelijke

Meerlanden diverse hoog gewaardeerde woonmilieus.
Van stedelijke appartementen tot historische kernen en
iandeiijk wonen, aangevuici met iroogwaarcjige cuiturele
voorzieningen, detailhandel en liggend in een njk
geschakeerd landschap.

dienstverlening en een vitaal MKB complementeren deze
kracht.

Van buitenplaatsen langs de Arnstel, recreatie

Goed opgeleide inwoners en een hoog

bij

de

Westeinderplassen. Ouderkerkerplas, Diemerscheg en

Amsterdamse Bos, natuurschoon in de Ronde Hoep.
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aandeel
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Deelregio

typen kernen met ieder een eigen identiteit. Het hart
van de mediavalley ligt in Gooi en Vechtstreek. Sectoren

Gooi en

zoals lCT, zorg, recreatie en groothandel maken ook een

belangrijk onderdeel uit van de economie.

Vechtstreek

Het landschap van Gooi en Vechtstreek is speciaal

en

heel divers. Er is bos, heide, open weilanden, historische

Gooise Meren

buitenplaatsen en water, zoals het Naardermeer,
plassengebied, het lJmeer en het Gooimeer.
Verschillende gebieden hebben een nationale of zelfs

Huizen

internatíonale beschermde status. De verscheidenheid aan

Wûdemeren

landschapstypen en de kwaliteit daarvan, in een relatief

Weesp

klein gebied in de verstedelijkte Randstad, maken Gooi en

Laren

Vechtstreek uniek.

Gemeenten in Gooi en Vechtstreek:

.
.
o
.
.
¡
.

het

Hilversum

Blaricum

Gooi en Vechtstreek verbindt de metropool Amsterdam
met de regio Utrecht. Via treinverbindingen en via de
wegen als A1 en A27 en het landschap, maar ook in

Karakteristiek
Gooi en Vechtstreek is de groenblauwe verbinder

economische en bestuurlijke relaties.

van

de dichtbevolkte stedelijke regio! Amsterdam, Almere,
Amersfoort en Utrecht. Met hoogwaardige voorzieningen

De gemeenten

is Gooi en Vechtstreek een prettige plek om te wonen,

Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren werken samen in het

Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,

intergemeentelijk samenwerkingsverband Regio Gooi en

werken en recreëren.

Vechtstreek. Deze organisatie coördineert de inbreng en
De woonomgeving is organisch gegroeid. Dit heeft geleid

tot een grote variatie in woonmilieus.

inzet voor de MRA.

Er zijn verschillende
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Deelregio

.AJmere-Lelystad
Gemeenten in Almere-Lelystad:
. Almere

.

Lelystad

Karakteristiek
ln de oostflank van de MRA ligt het nieurrre land van
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ruimte voor de economie van morgen. De Floriade 2022is
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de MRA en Lelystad. Deze deelregio kent een eigen
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kenmerkendc demografische opbouw met ee¡r relatief
jonge samenleving, relatief veel middelbaar opgeleiden
en een identiteit van pionieren. De zware infrastructuur

De steden Almere en Lelystad zijn ook noq volop

van een mainport ontbreekt, er is een sterkere relatie met
larrtJl.:cruw, landschap, natuur en water, en er lrgt nog veel

ontwikkeling. Door de verbeterde bereikbaarheid (spoor,
wegen, Lelystad Airport en havenontwikkeling) komen
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Noord-Nederland te liggen. Langs deze nieuwe corridor
is veel ruillte voor wonen, bedrijven en recreatieve
en maatschappelijke functies. Er ligt zodoende een

veel
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deelreqio een structuurversterkende rol te laten vervullen
voor de gehele MRA, als woonqebied. als economiseh

De economie wordt momenteel
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logisiiek, hlgh tech materials, life scicncc cn agrofood.
Het economische profiel v¿¡l dii deel van de iüRA is eehte:.

deelgeLrietJ
lr^"1"-h.^^o^

err als qebied met nieuwe natuur

en

nog volop in beweging. De ambitie is daarbij dat de regio

+

+ +
+ +
I + +
a

.,
:j

+ + +
+ + + I

:,

+++++
++ +++++
++ +++++
++ +
++
++
+

i.

. i

+
+ +
+
+
+ +
+
+
+ +

+
+
+
+
+

l+
+++++
+++++
+++++++
a
++++++
++++++
+
+++++
+++

++
++
++ +
++ +
++ +
++ ++

tt ++

++
++
++
++
++
++

+
+
+

+
+

+

.<

t_

o+

MRA Agenda 2O2O-2O24

in

cieze stecjen cjicl¡ter br.¡ Amsterdam/Schiphol en ook bij

architectuur, landbouwgebieden met windmolens en
landschappen zoals Nationaal Park Nieuw Land en de

Marker Wadden belangrijke beeldbepalers,
mogelijkheden tot toerisme e¡l recreatie bieden.
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Deelregio

Amsterdam
Karakteristiek
Amsterdam groeide in de zeventiende eeuw uittotcentrum

van internationale handel, waar dagelijks grote stromen
mensen, goederen, informatie en geld samenkomen. De
met de handel gepaard gaande openheid resulteerde
in een hoge mate van tolerantie en diversiteit onder de

die het menselijke kapitaal vormen voor de groeiende
kenniseconomie. De geschiedenis als handelsstad is terug

te vinden is in de grote lucht- en zeehaven en de met
Amsterdam geassocieerde vrijheid terug in de aanwezige
culturele- en recreatie-industrie.

bevolking.

Hoewel hoofdstad, is Amsterdam vanouds een stad van

De

geschiedenis, cultuur

en

welvaart maken dat

burgers. Het zit diep in de Amsterdamse ziel te waken voor

Amsterdam een grote aantrekkingskracht heeft, in binnen-

te grote verschillen tussen arm en rijk. We zien dat terug

en buitenland. De openheid en aantrekkingskracht maken

in de zorgvuldige planning en ontwerp, waar Amsterdam
wereldwijd om bekend staat. Amsterdam is voor de regio

tot een centrum van kennis, onderzoek en
innovatie. De universiteiten, scholen, kennisintensieve

Amsterdam

en daarbuiten de stad van mogelijkheden.

bedrijven en Amsterdamse ambiance trekken jongeren
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De MRAende Sustainable

Development Goals
Alle r93 leden van de vN, waaronder Nederland, tekenden in zor5 voor
een pakket van r7 doelstellingen dat in 2o3o gerealiseerd moet zijn.
Ðeze sustainable Development Goals (sDG's) geven tot het jaar zo3o
richting aan de wereldwijde actie voor duurzame ontwikkeling. ze
hebben betrekking op de grote wereldwijde veranderingen en mccst

urgente mondiale uitdagingen zoals mensenrechten, economische
groei, vrede en veiligheid, klimaat. Àlle rz doelen (de Global Goals) bevatten subdoelen die direct of indirect raken aan het dagelijkse werk
van lokale en regionale overheden.
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ln de MRA Agenda zijn de sustainable development goals niet expliciet meegenomen.
Wel werken we met de agenda volop aan het realiseren van meerdere van de doelen.
centraal staat daarbij doel 1 1: duurzame steden en gemeenschappen. Met de opdrach-

ten werken we daarnaast aan duurzame energie (doel 7), economische groei (doel

g),

innovatie en infrastructuur (doel 9), verantwoorde consumptie en productie (doel 12),
klimaatac-tie (doel 13), leven op het land (doel 15). sterke publieke diensten (1ó) en partnerschappen om doelstellingen te bereiken (17).zie ook: www.sdgnederland.nl.

Opdracht 0

De samenwerking verder versterken

Opdracht

Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone MRA-economie

1

Opdracht 2

Bouwen voor de woningbehoefte en met groei de leefkwaliteit van het
geheel versterken

Opdracht 3

Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem
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