
Strijd om ruimtegebruik wordt groter

Agglomeratiekracht als basis voor herstel

Economische krimp en onzeker herstel

Ruimtegebruik verandert: 
agrarisch ruimtegebruik 
is flink afgenomen, terwijl 
bedrĳven en recreatie 
juist flink meer ruimte 
hebben ingenomen.
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De economie van de MRA wordt relatief hard geraakt door de 
coronacrisis. Dat komt door het internationale karakter van de 
economie, de oververtegenwoordiging van sectoren gevoelig 
voor corona, en het grote aantal flexwerkers.
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t.o.v. Nederland) 

De afgelopen decennia kenmerken zich door benutting van 
agglomeratiekracht. Binnen de MRA concentreerden het brp 
en werkgelegenheid zich sterk in Amsterdam en Amstelland- 
Meerlanden. Hiervan heeft de hele MRA geprofiteerd.

Ruimte is een beperkende factor voor verdere ontwikkeling wat scherpe 
keuzes tussen werken, wonen, recreëren en verduurzamen nodig maakt.

Economische Verkenningen 
Metropoolregio Amsterdam

De EVMRA in coronatijd
De coronacrisis confronteert de MRA-economie met 
fundamentele onzekerheden. Gelukkig geven de 
weerbaarheid en wendbaarheid van onze economie 
houvast. Evengoed zullen ontwikkelingen buiten de regio 
van grote invloed zijn op de toekomst van de kleine en 
open Nederlandse economie én die van de metropoolregio.

MRA gespecialiseerd in sectoren met hoog faillissementsrisico
Het CPB schat in dat sectoren met een hoog risico sterk oververtegenwoordigd zijn in de 
economie van de MRA.
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Werkloosheid vooralsnog beperkt
De impact van de 
coronacrisis op de 
arbeidsmarkt is 
vooralsnog beperkt. 
Vooral kwetsbare 
flexwerkers (zzp’ers, 
jongeren en laag- en 
middelbaar opgeleiden) 
lijken de eerste klappen 
op te vangen. Op 
langere termijn zal de 
arbeidsmarkt naar 
verwachting krap blijven.
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De MRA wordt
relatief hard geraakt

2018 2019 2020 2021

0 20 40 60

IJmond

Zuid-Kennemerland

Zaanstreek-Waterland

Almere-Lelystad

Gooi en Vechtstreek

Amstelland-Meerlanden

Amsterdam

1995
2018

Aandeel in MRA (%)

Aandeel in Nederland (%)

0 20 40 60

Brp Bevolking

Bevolking

Het aandeel van Amsterdam en Amstelland-Meerlanden 
in de economie van de MRA is gegroeid. Het aandeel 
bevolking is hier echter nauwelijks toegenomen.
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