
 

 
1. Opening/mededelingen 

Egbert de Vries stelt zich voor als opvolger Victor Everhardt. Als wethouder in 

Amsterdam heeft hij de portefeuilles EZ, Haven- en luchthavenzaken. Ilse Zaal zal 

vandaag voorzitter zijn.  

Floor Gordon meldt dat Amstelveen beleid t.a.v. locaties (‘dark stores’) van flitsbezorgers 

heeft bepaald.. Hierbij worden vergelijkbare regels gehanteerd als in omliggende 

gemeenten. In reactie hierop zegt Egbert de Vries toe, om er op toe te zien dat de 

komende besluiten hierover in Amsterdam  goed afgestemd zijn met de regio-partners.  

Ook meldt Floor Gordon dat  Amstel-Meerlanden  een position-paper heeft opgesteld. 

Deze wil ze graag in volgend BO presenteren (na de gemeenteraadsverkiezingen).  

Robbert Berkhout meldt de voortgang van tostandkoming nieuwe Strategische Agenda 

Toerisme en Recreatie. Hij stelt een tweetrapsraket voor: in platform Economie van juni 

een update te laten geven aan de nieuwe bestuurders na de gemeenteraadsverkiezingen 

(met daarin aandacht voor de resultaten van het onderzoek en de denkrichtingen voor 

de nieuwe uitvoeringstrategie), Vervolgens  kan dan in september de nieuwe strategie in 

het Platform Economie besproken worden.  

 

Overleg BO Platform Economie 

Datum 2 maart 2022 

Locatie MS Teams 

Notulist Martin Bekker, , 06 319 24 103, m.bekker@amsterdam.nl 

 

Aanwezigen Nina Tellegen (Board). Ilse Zaal (Noord-Holland, voorzitter), Floor Gordon (Amstelveen, 

namens AM), Marja Ruigrok (Haarlemmermeer namens AM), Jan Nico Appelman 

(Flevoland), Adam Elzakalai (Lelystad, mede namens Almere), Hans Krieger (Zaanstad, 

namens ZW), Hans Schütt (Edam-Volendam, namens ZW), Gerard Kuipers (Hilversum, 

namens G&V), Robbert Berkhout (Haarlem, namens Z-Kennemerland), Egbert de Vries 

(Amsterdam), Jeroen Verwoort (Velsen, namens Ijmond) 

Ondersteuning Frank Andriessen (MRA), Martin Bekker (MRA), Ton Berkhout (Noord-Holland) 

Gasten John Herfkens (werkambassadeur Noord Holland) 

Afwezig Maaike Veeningen (Almere) 



 

Marja Ruigrok wijst op de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken m.b.t. de 

deelregionale vertegenwoordiging in Platforms. Deze zou per deelregio teruggebracht 

moeten worden naar één bestuurder. Zij vraagt zich af hoe we hier in het Platform 

Economie mee omgaan. Afgesproken wordt dat hierover een voorstel komt.  

Daarnaast bepleit zij het uitgangspunt dat het totale arbeidsmarkt-domein (incl. ‘de 

onderkant van de arbeidsmarkt’) onderdeel blijft van dit Platform Economie en er geen 

behoefte is aan een een separaat bestuurlijk overleg hierover.  

Egbert de Vries meldt dat er in de MRA 24 Russische bedrijven zijn; met geen van hen 

onderhoudt AmsterdamIn Business contact. Daarnaast zijn er een kleine 500 

trustkantoren met Russische contacten.  Voor een eventuele aanpak ligt de 

verantwoordelijkheid bij het rijk.  

InAmsterdam, de dienstverlening aan internationale nieuwkomers in de MRA, blijft 

Russische burgers ondersteunen. Tenslotte, de wijze waarop de haven Russische 

schepen behandeld zullen worden, is afhankelijk van nationale- en europese afspraken 

hierover.   

Nina Tellegen meldt dat een eerdere winnaar van de MRA Prijsvraag van het Platform 

Economie – het project City Barging – een groot succes is geworden. Dit project richt 

zich op electrisch vervoer over water van bouwmaterialen. Op deze wijze worden 

uitstoot CO2 en vervoersbewegingen aanzienlijk gereduceerd. 

Voorts deelt zij mee, dat binnenkort een brief aan alle raden en Staten wordt gestuurd 

met uitleg over de Ametrdam Economic Board, en wat de Board doet.   

Ilse Zaal meldt dat Noord Holland zijn datacenter- strategie heeft vastgesteld. Inzet is 

om dit input te laten zijn op toekomstig rijksbeleid. Jan Nico Appelman sluit hierop aan 

met de melding dat ook Flevoland een datacenterstrategie opstelt (gebruikmakend van 

NH en MRA strategie). Hij heeft inmiddels ook met minister de Jonge hierover 

gesproken. Inzet vanuit MRA zou moeten zijn dat de decentrale rol binnen landelijke 

kaders goed geborgd wordt. Ilse Zaal stelt vast dat inzet en strategie richting rijk  in 

kleiner MRA-verband verder afgestemd moet worden.   

 

2. Verslag BO 

Het verslag van het vorig BO wordt zonder opmerkingen/aanvullingen vastgesteld. 

 

3. Onderwijs&Arbeidsmarkt 

Nina Tellegen en John Herfkens geven een presentatie. Hierin staat het Manifest 

Werken en Ontwikkelen 2030 centraal. Dit manifest richt zich op de vraag welke 



 

arbeidsmarktvraagstukken er zijn om  de regionale opgaven op gebied van 

energietransitie, circulaire economie en een duurzaam bebouwde omgeving. Immers, er 

is nu al een groot tekort aan technici. Als we niets doen dan zijn er straks met zekerheid 

te weinig mensen om de ambities te realiseren. Tegelijkertijd zien we de initiatieven om 

dit aan te pakken bijna over elkaar heen buitelen. Daarom is regionale regie, afstemming 

en/of samenwerking noodzakelijk. Hierbij gaat het niet alleen om opleiden, maar ook in 

het begeleiden van werk-naar werk en de ontwikkeling van campussen waar bedrijven 

en opleidingen niet alleen samenwerken op gebied scholing, maar ook in 

innovatieprojecten (zoals bv Techport IJmond).  

Vanuit het BO worden de volgende opmerkingen/aanvullingen gemaakt: 

 Belangrijk om bij beleidsopgaven integraal het human capital aspect mee te 

nemen (zowel qua omvang als kwaliteit); hierbij ook het sociaal domein 

betrekken. 

 Niet alleen de duurzaamheidsambities vragen  voldoende goed opgeleide 

mensen – dit geldt zeker ook voor de noodzakelijke digitalisering van het MKB 

 Coördinatie  en samenwerking van initiatieven is cruciaal; tegelijkertijd zijn de 

tekorten breder dan die in de techniek: ook bijvoorbeeld in het onderwijs en de 

zorg. Dit vraagt dus om inzet op meerdere sectoren 

 De MRA moet zich richten op die onderwerpen en acties die om 

gezamenlijkheid vragen; het Platform Economie is daarvoor het logische 

gremium.  

 Besef dat de MBO infrastructuur kwetsbaar is – daarom moeten we er voor 

zorgen dat nieuwe initiatieven dit MBO niet kanibaliseren.  

 Een goed én vindbaar ecosysteem van onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven is 

cruciaal – dit vraagt om regie en kritisch op nieuwe initiatieven. Wél campus-

ontwikkelingen verder stimuleren (hiervoor heeft provincie NH een regeling) 

 Afstemming met de portefeuillehouders sociaal en onderwijs primair op lokaal 

en/of  deelregionaal niveau, te beginnen met bespreking van dit manifest; 

alleen als het echt opportuun is ook de portefeuillehouders sociaal uitnodigen 

voor bespreking in BO Economie.  

 Niet voorbij gaan aan de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf. 

 

(impliciete) conclusies: 

 Voortgang O&A periodiek terug laten keren in Platform Economie – hierbij ook 

‘onderkant arbeidsmarkt’ betrekken 



 

 Integrale afstemming met andere betrokken portefeuilles primair op 

lokaal/deelregionaal niveau  

 Terughoudendheid bij nieuwe initiatieven 

 

4. Analyse Regeerakkoord 

Naar aanleiding van meegezonden analyse van het regeerakkoord wordt opgemerkt dat 

het thema digitalisering bij het nieuwe kabinet nadrukkelijk op de agenda staat. Daar 

moeten we als MRA op inspelen, en zo snel mogelijk de contacten zoeken met 

staatssecretaris Van Huffelen. Afgesproken wordt dat MRA en Board hiertoe actie 

nemen.  

Vanuit Flevoland wordt gevraagd om de zinsnede uit de analyse mbt de Lelylaan wat 

aan te passen. Geconstateerd wordt dat dit verder besproken moet worden in Platform 

Mobiliteit.  

 

De MRA Investeringsagenda moet zich in relatie tot landelijk Groeifonds richten op de 

grote transities (duurzaamheid, arbeidsmarkt en digitalisering). Wél nadrukkelijk vanuit 

de regionale behoefte – niet omdat er landelijk geld is.  

 

Ten aanzien van de knelpunten op het electriciteitsnetwerk wordt verwezen naar de 

Taskforce van de provincie NoordHolland. Deze is primair – met alle betrokken partijen, 

incl het rijk – aan zet.  

 

5.  Voorstel continuering Amsterdam Trade 

Het BO stemt zonder opmerkingen in met Het voorstel m.b.t. de continuering 

Amsterdam Trade  

 

6. Voorstel Economische Verkenningen 

Het BO stemt zonder opmerkingen in met het voorstel m.b.t. de Economische 

Verkenningen.  

 

7. Circulaire Economie 

Ook wordt ingestemd met voorstel Circulaire Textiel.. Na een toelichting van Robbert 

Berkhout wordt kennisgenomen van het overdrachtdocument Circulaire Economie en 

wordt de integratie van dit programma in de werkzaamheden van het Platform 

Economie als een logische stap verwelkomd.  



 

 

 

Afspraken: 

1. Amsterdam stemt maatregelen flitsbezorgers goed regionaal af 

2. Stand van zaken nieuwe Strategische Agenda in komend BO; in BO van sept 

definitieve afspraken 

3. Korte notitie over deelregionale vertegenwoordiging in Platform Economie 

4. Direct betrokkenen datacenters stemmen met elkaar de inzet besprekingen met 

rijk af 

5. Onderwijs&Arbeidsmarkt periodiek op BO, incl vraagstukken mbt ‘onderkant 

arbeidsmarkt’ 

6. Inspelen op digitalisering-ambities rijk – snel contact met betreffend 

bewindspersoon.  
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