
Het MRA Congres 2018 is een eerste gezamenlijke stap op weg naar de nieuwe MRA 
Agenda 2020-2024. Zo’n 600 bestuurders, raadsleden, Statenleden en andere betrokkenen 
bij de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam spraken vrijdag 19 oktober over de 
grote en complexe opgaven waar we de komende jaren voor staan. De inbreng die vandaag 
is opgehaald, wordt meegenomen in de nieuwe MRA Agenda die in 2019 klaar moet zijn.

Samen werken aan uitdagingen

Het MRA Congres 2018 stond volledig in het 
teken van samen werken aan uitdagingen die de 
gemeente- en provinciegrenzen overschrijden: 
woningbouw, energietransitie, arbeidsmarkt, 
bereikbaarheid en het vormgeven aan een 
inclusieve regio. Kortom, een regio waar iedereen 
wil komen wonen, werken, leren en recreëren. 

Parels rijgen

Pieter Broertjes, 
burgemeester van gaststad 
Hilversum, onderstreepte 
het belang om elkaar te 
ontmoeten en te leren 
kennen. ‘De MRA kan 
alleen een hefboomfunctie 
vervullen  als we écht gaan 
samenwerken, als we 
elkaar ook iets gunnen. De 
levensvatbaarheid van de 
MRA hangt sterk af van 
het bereiken van zichtbare 
resultaten, voor elkaar en de 
inwoners van de regio.’

‘We moeten met elkaar 
hard aan het werk. Zoals de 

vorige burgemeester van Amsterdam, Eberhard 
van der Laan, ooit zei: ‘Alleen ga je sneller, 
maar samen kom je verder.’ Vooruitgang komt 
alleen tot stand door echt samen te werken. 
Daarnaast is het van cruciaal belang voor de 
levensvatbaarheid van de MRA om zichtbare 
resultaten aan elkaar te verbinden. Door parels te 
rijgen ontstaat er iets moois.’

Welbegrepen eigenbelang

Paul Scheffer nam de deelnemers mee op een 
korte tour langs de uitdagingen in de regio. 
Hij benadrukte het belang van aandacht voor 
demografie: ‘Dat heeft invloed op alle belangrijke 
problemen: ruimtelijke ordening, woningnood, 
werkgelegenheid, energietransitie.’ Hij pleitte 
voor vier oplossingsrichtingen in het licht van 
decentralisering: spreiding van het toerisme; 
een verbod op Airbnb om de woningmarkt te 
stabiliseren; spreiding van onderwijsinstituten 
om de kenniseconomie te stimuleren; een goede 
match tussen arbeidsimmigratie, opleidingen en 
vraag naar werknemers vanuit het bedrijfsleven. 
Dit zijn volgens Scheffer de onderwerpen waar 
de bestuurders zich gezamenlijk op moeten 
richten. ‘Daarbij is welbegrepen eigenbelang een 
belangrijk uitgangspunt.’

Het gaat om mensen

De voorzitter van de Klimaattafel Bebouwde 
Omgeving, Diederik Samsom, benadrukte de 
snelheid waarmee de wereld in beweging is. ‘In 
8 jaar is de subsidie op windenergie gedaald van 
16 cent naar 0 cent per kwh’. De stad Shenzen in 
China heeft in drie maanden 18.000 dieselbussen 
vervangen voor elektrische voertuigen. Dat 
zijn de uitdagingen waar u als bestuurder voor 
staat.’ Hij had drie oproepen voor de aanwezigen: 
‘Neem de regie’, ‘Werk samen’ en ‘Het gaat 
over mensen’. Alleen sámen met bedrijfsleven 
en de inwoners kunnen we de uitvoering van de 
transities oppakken. Zodat we over 30 jaar onze 
kinderen in de ogen kunnen kijken, als ze vragen: 
‘Wat deed jij aan de klimaatverandering?’
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Filmpje!!!

Op naar de MRA Agenda 2020-2024
Tegen het einde van het programma was er nog 
een verrassing voor de bezoekers: de première 
van de ‘MRA-moodfilm’. 

De twee minuten durende video laat zien dat de 
gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam 
al eeuwenlang met elkaar verbonden zijn. 
De afstanden zijn kleiner geworden en soms 
zelfs helemaal verdwenen. De regio is een 

internationaal knooppunt met een hoge kwaliteit 
van leven, waar samen wordt gewerkt aan grote 
ambities. De film toont een uniek en divers 
gebied, een regio om trots op te zijn! 

Er is ook een Engelstalige versie en een geluidloze 
variant, te gebruiken als achtergrondfilm op 
beurzen. Het filmpje is te zien op:  
www.metropoolregioamsterdam.nl. 

Interactieve werksessies

Verdiepende en 
prikkelende sessies 
met vijf experts, over 
ontwikkelingen op hun 
vakgebied. 

In de MRA Roast fileerden Floor Roduner en 
Jan Hoek de regionale woningmarkt, de ener-
gietransitie en de regionale groei. Onder het 
motto: ‘Waar zijn we in de MRA in vredesnaam 
mee bezig?’. Lex Scholten (Bouwen en Wonen) 
en Jop Fackeldey (Duurzaamheid) gaven hen 
weerwoord. 

Bij de MRA Draait Door nam Marijke Roskam in 
hoog tempo de actualiteiten door: democrati-
sche legitimiteit en slagvaardig bestuur, ener-
gietransitie en economische consequenties, 
klimaatbestendigheid en inclusieve arbeids-
markt. O.a. met secretaris-generaal van BZK 
Maarten Schurink, VU-hoogleraar Henri de 
Groot en dijkgraaf Gerhard van der Top.

Vier start-ups presenteerden in de Dragons’ 
Den hun antwoord op lokale uitdagingen. Het 
publiek stelde vragen om te bepalen of de 
jonge ondernemers hun organisatie zouden 
kunnen helpen.

Voorbereid op de toekomst!? 

Een workshop over inzicht in toekomst-
scenario’s. Zelf aan de slag met wat een 
bepaald scenario betekent voor de MRA.  
Elke keuze heeft gevolgen, bijvoorbeeld  
voor ruimte, mobiliteit en wonen.

Edwin van Uum hield een sessie over knoop-
puntontwikkeling vanuit drie verschillende 
pitches. Na een discussie tussen de zaal en een 
panel met kopstukken uit wetenschap, bestuur, 
vastgoed en vervoer volgde een serious game.

Investeren in landschap 

Een serious game om de partijen uit te dagen 
met elkaar regionale projecten met succes uit 
te voeren en belangen te verenigen. Dit bracht 
de discussie op gang over de financiering van 
de gezamenlijke opgave. Wie neemt welke rol, 
onder welke voorwaarden?

In de Strijd om de ruimte stonden de deelne-
mers letterlijk op een maquette van de MRA 
om te strijden om de ruimte. Onderhandelen 
en prioriteren waren daarbij van groot belang. 
In het MRA Lagerhuisdebat stonden de deelne-
mers juist ‘tegenover’ elkaar, in gesprek en in 
debat over komende uitdagingen. Hoe bouw je 
samen constructief aan een metropool? 

In MRA College Tour werd Jos Vranken,  
directeur van het NBTC, geïnterviewd over 
spreiding van toerisme.

Femke Halsema, burgemeester 
van Amsterdam en de nieuwe 
voorzitter van de Metropoolregio 
Amsterdam, sloot het congres 
af. Hierna was er voor iedereen 
gelegenheid voor een hapje en een 
drankje en om na te praten over de 
succesvolle bijeenkomst. 

Circulaire Economie 

Architect Thomas Rau toonde de omslag op het 
gebied van circulaire economie, onder het motto: 
‘Maak services van producten, materialen, data 
en grond’. Door alles vooraf  te beschrijven en 
een identiteit te geven, creëer je waarde en een 
oneindig leven door hergebruik. Want de aarde is 
een gesloten systeem en ‘op = op’.’

Elk jaar 15.000 woningen erbij

Architect Winy Maas liet zien hoe we steeds 
meer sámen aan de woningproductie moeten 
werken. Maas deelde zijn visie op de kansen die 
de metropoolregio biedt voor wonen, werken 
en duurzaamheid. ‘MRA moet dingen uitvinden. 
Denk in projecten, maak doelen. Wees slim met 
bestaande dingen.’

MRA energieneutraal

Marjan Minnesma (Urgenda) hielp de aanwezigen 
op weg naar een energieneutrale MRA: ‘De 
overgang naar een energievoorziening die 100% 
draait op duurzame energie in 2030 kan door nú, 
pragmatische keuzes te maken. Zaken zoals een 
goede laadinfrastructuur, een regionaal metronet 
en industriële symbiose kunnen daarbij helpen.’

Voldoende gekwalificeerde mensen?

Hoogleraar Ton Wilthagen hield een gloedvol 
betoog over klimaatdoelstellingen, nieuwe 
ov-verbindingen, en vooral: hebben we 
voldoende gekwalificeerd personeel? De huidige 
arbeidsmarkt schreeuwt om een ‘New Deal’-
aanpak. Wilthagen sloot daarom af met een 
dringende ‘call for action’. 

Weg van de mobiliteit

Mobiliteitsexpert Kris Peeters: ‘Mobiliteit 
hoort een lust te zijn, geen last. Onze obsessie 
voor absolute snelheid staat een evolutie naar 
zo’n ‘gelukkige’ mobiliteit in de weg.’ Peeters 
bepleitte ‘omdenken’: van bereikbaarheid naar 
bereik; van verkeer naar mobiliteit; van afstand 
naar nabijheid en van snelheid naar kwaliteit.

Expert-sessies

Na de lunch, waar ook kon worden genetwerkt en bijgepraat met bekenden, namen 
de congresdeelnemers deel aan een van de negen interactieve werksessies. 


