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Samen Nederland een boost geven!

Geachte heer Rutte en andere leden van het kabinet,
Met het coalitie-akkoord spreekt het kabinet grote en positieve ambities uit. De
komende jaren gaat Nederland stappen maken. Stappen in de verduurzaming van onze
energie, woningen en mobiliteit, in het realiseren van voldoende bereikbare en
betaalbare woningen, in het terugbrengen van onze uitstoot, het bevorderen van
kansengelijkheid, het vergroenen van onze economie en herstellen van natuur en
biodiversiteit.
Opgaven van het nieuwe kabinet zien we in onze metropool -versterkt- terug. Woningen
te kort en te duur, ruimtelijke segregatie neemt toe, veel te hoge uitstoot van stikstof en
andere schadelijke stoffen, arbeidsmarktknelpunten voor elementaire beroepen,
elektriciteitsnetten zijn vol, landschap en biodiversiteit staan onder druk, het OV loopt
vast, en zo verder.
De ambitie van het kabinet past naadloos bij de thema’s die de MRA voor de komende
jaren heeft geformuleerd. We willen de meest inventieve regio van Europa zijn, met de
best opgeleide bevolking. Een regio voor iedereen, naar de menselijke maat. Een regio
die duurzaam verbonden is.
Bij een sterke en toekomstbestendige Metropoolregio Amsterdam heeft héél Nederland
baat: het vervult met een aandeel van meer dan 20% de centrumfunctie voor de
nationale economie, het is het knooppunt van (inter)nationale connectiviteit over spoor,
water en door de lucht van personen én goederen en staat met het top-onderwijsveld en
internationaal talent garant voor creativiteit en intellectueel kapitaal.
Kabinet en MRA staan nu gezamenlijk voor grote uitdagingen. Hoe kunnen we deze
opgaven gezamenlijk en integraal oppakken? Hoe zorgen we ervoor dat de menselijke
maat behouden blijft, dat we het inventieve karakter versterken en dat we toewerken
naar duurzame connectiviteit, binnen de Metropoolregio Amsterdam, Nederland en
daarbuiten? We hebben hiervoor binnen onze regio de antwoorden klaar liggen. De
concrete plannen zijn er. Klaar voor uitvoering. Samen met het Rijk willen en kunnen we
dat nu voor elkaar krijgen. Daarmee willen we uw kabinet helpen de grote ambities voor
Nederland waar te maken.
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Het is onze overtuiging dat de grote opgaven en daaraan gekoppelde ambities zo sterk
samenhangen dat een geïntegreerde aanpak noodzakelijk is. Die kunnen we in onze
regio realiseren. We hebben daarvoor de ervaring en de structuur om het waar te maken.
We gaan daarin voor snel zichtbaar en haalbaar resultaat, enkele voorbeelden:
- Tot 2030 bouwen we minimaal 175.000 betaalbare en duurzame woningen. In
samanhang met bereikbaarheid. Voor de OV-knopen in onze steden hebben we
bijvoorbeeld de verdichtingsplannen klaarliggen
- We bouwen niet alleen woningen. We bouwen complete steden. De menselijke
maat komt terug in sociale, groene, leefbare wijken en buurten. We vragen
daarbij ook andacht voor de leefbaarheid en betaalbaarheid van de bestaande
woningen en wijken
- We zetten ons als voorloperregio in voor het verbeteren van de huisvesting van
aandachtsgroepen (‘Een thuis voor iedereen’)
- We werken aan klimaatdoelen door het reduceren van de emissies van industrie,
lucht- en scheepvaart, onder meer door in de regio een waterstof-hub te
realiseren. Dit proces zit al in de versnelling dankzij goede samenwerking tussen
overheden, bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, de Haven van Amsterdam
en Schiphol
- Met MRA Elektrisch loopt onze regio voorop in elektrische mobiliteit. De
netcapaciteit is daarvoor, net als voor andere sectoren, een grote zorg
- Het stikstofprobleem pakken we in de regio gebiedsgericht aan, waarbij er met
dit kabinet nu grote kansen liggen voor concrete afspraken. Natuur en
landschapsontwikkeling gaan daarbij hand in hand met de versterking van het
lndelijk gebied
- We ontwikkelen circulaire ketens voor textiel en in de bouw. Zo hebben meer
dan 80 organisaties (overheden, marktpartijen (van startups tot de grote
bedrijven) en kennisinstellingen via de Green Deal Houtbouw de afspraak
vastgelegd om vanaf 2025 jaarlijks minimaal 20% van de gehele
woningproductie in de MRA in houtbouw uit te voeren.
- De realisatie van al deze acties, vraagt om voldoende goed opgeleide mensen.
Daarom zetten wij als regio met onze House of Skills aanpak sterk in op
‘levenlang ontwikkelen’ om mensen kansen te geven om van baan-naar-baan
over te stappen.
Op korte termijn moeten er resultaten worden geboekt, maar laten we er gezamenlijk
voor zorgen de langere termijn onder ogen te houden. Het gaat om grote transities, die
behalve om korte termijn stappen om een lange termijn strategie vragen.
Klimaatmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook de schaalsprong in het OV, met het
metropakket rond Amsterdam en de IJmeerverbinding, zijn bijzonder wezenlijk. Behalve
over de uitvoering van plannen voor de korte termijn, willen we met het Rijk ook
voorbereidende afspraken maken voor de uitvoering van projecten die een langere
adem vragen. Anders stokt de uitvoering van de brede ambities voor Nederland.
In de MRA kunnen we tempo maken op de nationale opgaven, laten we samen
Nederland een boost geven. We zijn al op weg, maar alleen samen kunnen we de aanpak
verzilveren. Doordat gemeenten én beide provincies met elkaar binnen de MRA
samenwerken kunnen we de grote opgaven en de oplossingen bij elkaar leggen. Zo past
ook de zogenaamde Flevodeal naadloos binnen de richting die we als regio zijn
ingeslagen.
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We voelen de verantwoordelijkheid om Nederland verder te helpen en willen graag met
u de landelijke opgaven integraal en op grote schaal oppakken. We nodigen u graag hier
in de Metropoolregio Amsterdam uit om concrete stappen met elkaar te zetten.
Hoogachtend,
Femke Halsema
Arthur van Dijk
Leen Verbeek, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitters van Bestuur MRA
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