FACTSHEET t.b.v. gemeentelijke coalitie- en raadsakkoorden
Uitvoeringslijn uit de MRA Agenda (nr):
Naam programmamanager:
Email:
Mobiel:

o.2 Samenwerking Rijk en EU

Koen Faber
K.Faber@amsterdam.nl
06-51458118

a. Een concept tekst om over na te denken voor een lokaal coalitieakkoord of raadsakkoord
We gebruiken de samenwerking van de Metropoolregio Amsterdam voor het versterken van de
vertegenwoordiging van onze belangen richting het Rijk en Brussel.
b. Essentie van de uitvoeringslijn
De schaal én positionering van de MRA geeft mogelijkheden in capaciteit en expertise om de
gemeenschappelijke belangen en ambities met meer impact te vertegenwoordigen. In het
verlengde van de MRA-opgaven werken Public Affairs collega’s van MRA-partners op zowel Rijk ,
Europa als Internationaal gebied samen. Met deze samenwerking beogen we dat wet- en
regelgeving ook ten goede komt aan de MRA-opgaven, dat we mogelijkheden tot (mede)financiering benutten, dat we (inter-)nationaal kennisdelen en tenslotte dragen we zorg voor een
sterke positionering. Zo realiseren we onder meer cofinanciering van bouw- en
duurzaamheidsambities en bijdragen aan grote infrastructurele projecten, zetten in op
randvoorwaarden voor het NZKG waterstof ecosysteem, stimuleren we de ontwikkeling van
circulaire economie in wet- en regelgeving, organiseren we kennisuitwisseling met metropolen
met vergelijkbare opgaven en realiseren we meer zichtbaarheid in Den Haag en Brussel.
c. Ambitie/toegevoegde waarde van deze uitvoeringslijn voor de gemeente in de komende
vier jaar
De komende 4 jaar willen we de positionering van MRA, zowel in Den Haag, Brussel als
internationaal, versterken. Deze vindt plaats vanuit de drie MRA-thema’s Inventieve regio,
Menselijke maat en Duurzaam verbonden. Met het versterken van de positionering hebben we
meer impact bij de beïnvloeding van wet- en regelgeving, vergroten we de kans op cofinanciering
en verdiepen en verbreden we de kennisdeling. Dit krijgt vorm in zichtbaarheid in media en events,
en in de relaties met landelijke en Europese politici.
d. De meest relevante (digitale) documenten.
Concrete voorbeelden waarin dit terugkomt:
 https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-doet-nieuwe-kabinet-aanbod-voornationaal-herstel-uit-coronacrisis/
 https://www.metropoolregioamsterdam.nl/stedelijke-regios-doen-aanbod-en-vragenhulp-aan-rijk-voor-klimaatbestendig-verbouwen/
 https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-bestuurder-kroese-ondertekent-de-emapolitical-declaration-in-porto/
 Brief nieuwe kabinet (komt binnenkort online)
 Event mobiliteit, bouwen en wonen 7 april in Den Haag (komt binnenkort online)
e. Kengetallen
https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/wethouder/victoreverhardt/persberichten-nieuws-victor-everhardt/ondanks-coronacrisis-2020-ruim-100/
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