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Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam
22 april 2022
MS Teams
09.30 – 10.30 uur

Datum
Locatie
Tijd

Agendapunten
1. Opening (09.30-09.40)
 Vaststellen agenda
 Ter vaststelling: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a)
 Verstedelijkingsstrategie – advies Raadtafel (bijlage 1b). Mondelinge
toelichting Emiel Reiding
 Terugkoppeling event 7 april in Den Haag. Mondelinge toelichting Marja
Ruigrok
2. Positionering MRA – advies Hill & Knowlton (bijlage 2a, 2b) (09.40-10.00)
Voor dit agendapunt zal Jack de Vries van Hill & Knowlton aansluiten om een
toelichting op het advies te geven.
De afgelopen maanden heeft Hill and Knowlton in opdracht van de MRA-directie
een voorverkenning gedaan naar positionering van de Metropoolregio Amsterdam.
In een eerdere bestuursvergadering heeft Jack de Vries van H&K het proces dat is
opgestart om te komen tot het positioneringsadvies toegelicht. In komend overleg
licht hij het eindadvies toe. In de bijlage treft u de afsluitende presentatie en de door
H&K voorgestelde next steps. Het verkennende traject is uitgevoerd in afstemming
met de Amsterdam Economic Board en amsterdam&partners, beiden ook actief inen voor de hele Metropool Amsterdam. In twee rondes zijn stakeholders uit de triple
helix betrokken, wiens input in de presentatie is verwerkt.

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:
2.1 Te reflecteren op de door H&K voorgestelde positionering
2.2 Hoe kijkt het Bestuur aan tegen het voorstel om het merk ‘Metropool
Amsterdam’ te voeren voor alle activeiten in de regio en dit dus naast
het merk ‘Metropoolregio Amsterdam’ te laden (MRA wordt dan alleen
ingezet tbv het bestuurlijke construct)
2.3 Kan deze voorverkenning wat u betreft de basis vormen voor een nadere
uitwerking voor een communicatie- en marketing aanpak voor het merk

‘Metropool Amsterdam’, in afstemming met andere partijen zoals
Amsterdam Economic Board en amsterdam&partners? Welke noties wil
het Bestuur daarbij meegeven?

3. Policybrief Regionaal Vastgoed (bijlage 3a, 3b)
Voor dit agendapunt zal Henri de Groot aansluiten om een toelichting op de
policybrief te geven, en waar nodig vragen te beantwoorden
De MRA Werkgroep van strategen heeft een policybrief geschreven, met daarin
een interessante analyse van de vastgoedmarkt, specifiek ook gelinkt aan het
onderwerp wonen. In de toelichting wordt ook ingegaan op welke acties we als
MRA op landelijke schaal kunnen ondernemen (bijvoorbeeld dmv lobby), welke
acties we regionaal kunnen oppakken, en welke zaken mondiaal spelen?
Bespreekpunten en gevraagde afspraken:
3.1 Te reflecteren op de inhoud van de policybrief, en te verkennen welke
vervolgacties voor de MRA of haar deelnemers mogelijkerwijs wenselijk
zijn

4. De Groene Stelling (bijlage 4a)
Voor dit agendapunt zal Jeroen van Herk een presentatie verzorgen.
De Groene Stelling is een initiatief voor een mooi, toegankelijk
toekomstbestendig en productief MRA-landschap in de 21ste eeuw. Vanuit een
maatschappelijke beweging van boeren, bedrijfsleven, bewoners en
maatschappelijke organisaties. En met de historische Stelling van
Amsterdam als verbindend element in het hart van de Metropoolregio
Amsterdam.
Bespreekpunten en gevraagde afspraken:
4.1 Te reflecteren op het idee voor de groene stelling, en in hoeverre dit
kansen biedt voor de MRA

5. Rondvraag

Voorraad agenda:
-

11 mei: Rabobank Rapport
11 mei: Opzet Communicatiestrategie MRA
11 mei: uitgewerkt voorstel kaart MRA/ RAI

Overzicht volgende bijeenkomsten:
Tot aan de zomer zijn dit de bijeenkomsten van het Bestuur (en AV):
-

Woensdag 11 mei 13.30 – 14.30 uur – Bestuur
Vrijdag 20 mei – 09.30 – 11.00 uur – Algemene Vergadering
Vrijdag 17 juni 09.30 – 10.30
– Bestuur

