
 

 
Geachte leden van het kabinet,  
 
 
De Metropoolregio Amsterdam verwelkomt uw grote ambities voor Nederland. Die 
ambities zijn ook onze ambities. Onze regio streeft ernaar de meest inventieve regio van 
Europa te zijn, met de best opgeleide bevolking. Een regio waar we de menselijke maat 
behouden en een regio die duurzaam verbonden is. De doelstellingen van uw kabinet 
zoals meer betaalbare en goed bereikbare woningen, het bevorderen van 
kansengelijkheid, de energietransitie en de vergroening van onze economie sluiten 
naadloos aan bij de agenda van de MRA. Deze brief is daarmee een aanbod tot 
samenwerking, zodat we u helpen de doelstellingen uit het regeerakkoord te realiseren.  
 
Ook de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt en de capaciteitstekorten op onze 
elektriciteitsnetwerken moeten wat ons betreft met voorrang worden aangepakt. Net 
als cruciale investeringen in het OV (met het doortrekken van de Noord-Zuidlijn, het 
sluiten van de kleine metroring en de IJmeerverbinding) en de verbetering van onze 
landschappen en biodiversiteit. Dit zijn cruciale voorwaarden voor duurzame groei in 
onze regio.   
 
De MRA heeft concrete en uitvoerbare plannen die we samen met het kabinet willen 
realiseren. Het is onze overtuiging dat genoemde ambities onderling sterk 
samenhangen. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk. We hebben daarvoor de 
ervaring en de structuur.  
 
We gaan voor snel zichtbaar en haalbaar resultaat. Enkele voorbeelden zijn:  
 

 Tot 2030 bouwen we minimaal 175.000 betaalbare en duurzame woningen. In 
samenhang met bereikbaarheid. Zo bouwen we in grotere dichtheid rond de ov-
knooppunten in onze steden (in alle windrichtingen binnen de MRA).   

 We bouwen niet alleen woningen, we versterken de samenleving in hele nieuwe 
stadswijken. De menselijke maat komt terug in sociale, groene, leefbare wijken 
en buurten. We vragen daarbij ook aandacht voor de leefbaarheid en 
betaalbaarheid van de bestaande woningen en wijken; 
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 We willen vooroplopen in het verbeteren van de huisvesting van 
aandachtsgroepen (‘Een thuis voor iedereen’); 

 We werken aan het realiseren van de klimaatdoelen, onder meer door het 
reduceren van de emissies van industrie, lucht- en scheepvaart, bijvoorbeeld 
door in de regio een waterstof-hub te realiseren. Dit proces zit al in de 
versnelling dankzij goede samenwerking tussen overheden en bedrijven in het 
Noordzeekanaalgebied, de Haven van Amsterdam en Schiphol N.V. We willen 
graag met het Rijk tot uitvoering komen; 

 Met ‘MRA Elektrisch’ loopt onze regio voorop in elektrische mobiliteit. De 
netcapaciteit is daarvoor echter, 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 
landelijk 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 bijvoorbeeld met onze ‘House of Skills’ aanpak sterk 
in op leven lang ontwikkelen zodat iedereen kansen krijgt op de arbeidsmarkt 
van nu en morgen.  

 
Deze voorbeelden passen in de Verstedelijkingsstrategie (en daarmee ook in Samen 
Bouwen aan Bereikbaarheid), die we samen met het Rijk hebben opgesteld. Ze vereisen 
nieuwe vormen van samenwerking, zoals de Flevodeal. Onze plannen passen bij de 
gezamenlijke langetermijnambities van het kabinet en de regio, maar vragen ook om 
snelle resultaten. Gezamenlijke, integrale afspraken voor de korte én voor de langere 
termijn.  
 
De Metropoolregio Amsterdam heeft een grote verantwoordelijkheid om Nederland 
vooruit te helpen. Het kabinet kan daarbij op ons rekenen. We nodigen u graag hier in 
onze regio uit om concrete stappen met elkaar te zetten.  
 
 
Hoogachtend,  
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