
 

Dit is een conceptversie van de terugkoppeling uit het MRA Bestuur van 9 december. Dit 

concept is nog niet bestuurlijk vastgesteld. 

 

1. Opening en mededelingen 

Er zijn geen vragen of opmerkingen geplaatst over de terugkoppeling, die daarmee is 

vastgesteld. Naar aanleiding van de terugkoppeling is in het Bestuur geconstateerd dat met 

betrekking tot het begrip ‘vervoersarmoede’ iedereen daar hetzelfde beeld bij heeft: het gaat 

er daarbij om dat mensen weinig toegang hebben tot OV, te onderscheiden van de term 

verschraling (van het aanbod). 

| Afspraak 1.1 | - De terugkoppeling uit het Bestuur van 11 november is vastgesteld. 

Met betrekking tot de content die NH Media, AT5 en Omroep Flevoland over MRA 

onderwerpen gaan maken stelt het Bestuur vast dat er hier geen sprake is van samenwerking, 

maar dat gaat om onafhankelijke jouranlistieke programmaring, waaraan de MRA een 

financiele bijdrage levert. 

Portefeuillehouder Lobby/PA Arthur van Dijk heeft namens de MRA een steunverklaring 

ondertekend voor de World Metropolitan Day.  

In het Bestuur is daarnaast besproken of de MRA inhoudelijk ook moet aanhaken bij handels- 

of kennismissies van Amsterdam (of andere deelnemers van de MRA) naar het buitenland. Als 
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concreet voorbeeld daarbij wordt de aanstaande trip naar de VS (NYC) genoemd, die o.a. in 

het teken staat van waterstof. Hierbij is afgesproken dat er eerst gekeken wordt wat hier de 

inhoudelijke meerwaarde van is, en dat het Bestuur nader wordt geinformeerd over 

eventuele vervolgstappen. 

| Afspraak 1.2 | - De MRA Directie zal de meerwaarde in beeld brengen van het inhoudelijk 

aanhaken van de MRA bij de missie naar New York 

Bij de mededelingen is ook een terugkoppeling gegeven van het waardevolle werkbezoek aan 

Brussel van enkele leden van de MRA Directie, ter voorbereiding op de permanente MRA 

vertegenwoordiging in Brussel. Deze vertegenwoordiger zal nauw samen gaan werken met 

het kantoor van de G4 en het Huis van de Nederlandse Provincies te Brussel. 

 

2. De groenste industriezone van de wereld  

In de heisessie van het Bestuur van November 2022 heeft het Bestuur het idee opgevat om 

van de industrie in de MRA de groenste industriezone ter wereld te maken. In het Bestuur zijn 

de  stappen die nodig zijn om deze ambitie te verwezenlijken op hoofdlijnen besproken. 

Daarbij is opgemerkt dat we waakzaam moeten zijn voor de capaciteit van het huidige 

electriciteitsnet, dat we deze met nieuwe initiatieven niet (verder) overbelasten. De 

Amsterdam Economic Board heeft ook een initiatief wat gaat over overbelasting: met 

dergelijke initiatieven moet goed verbinding worden gezocht.  

Het Bestuur hecht er waarde aan om op dit onderwerp de focus op het NZKG gebied te 

koppelen aan kansrijke initiatieven elders in de hele MRA. Ook hebben zij aangegeven te gaan 

sturen op actie en niet op al te veel nieuwe beleidsnotities. De Platforms blijven inhoudelijk in 

de lead: daar moet het werk gebeuren. Het Bestuur jaagt aan, verbind, en speelt zelf ook een 

rol op het gebied van lobby richting Den Haag en Europa. 

| Afspraak 2.1 | - Het Bestuur geeft de MRA Directie opdracht een verkenner aan te stellen 

die in nauwe samenwerking met het NZKG (en voortboordurend op CES en MIEK) in beeld 

gaat brengen op welke wijze de verduurzaming van de industrie in de MRA verder 

aangejaagd kan worden (CO2-reductie, minder stikstof, volksgezondheid, en wellicht nog 

andere aspecten waar dit voor in beeld moet worden gebracht). 

 

| Afspraak 2.2 | - Verkenner brengt voor waterstof specifieker in beeld wat er allemaal al 

speelt in de MRA, wie daarbij welke rol heeft en welke gaten er nog vallen. Dit doet de 



 

verkenner samen met betrokken partijen, waarmee de eerder opgestelde  

‘transitieversneller’ meer inhoud krijgt 

 

| Afspraak 2.3 | - De verkenner zal in beeld brengen hoe we de kracht van de 

ontwikkelingen die in het NZKG gebied plaats vinden niet alleen naar buiten toe kunnen 

inzetten, maar ook hoe we hier andere deelregio’s binnen de MRA (specifiek Flevoland) en 

de initiatieven in Den Helder goed bij kunnen aanhaken. 

 

| Afspraak 2.4| - Het Bestuur geeft opdracht om een lobbyfiche en strategie richting Den 

Haag en de EU, veder te verfijnen in samenwerking met het NZKG en andere partners  

 

 

3. Arbeidsmarkt 

In de heisessie van het Bestuur van November 2022 heeft het Bestuur gesproken over de 

inzet op onderwijs & arbeidsmarkt in de MRA. In de bijeenkomst van het Bestuur van 9 

december heeft het Bestuur een voorstel besproken voor vervolgstappen.  

Het Bestuur hecht er grote waarde aan om lopende initiatieven op dit gebied goed in 

kaart te brengen, te bekijken hoe zij zich tot elkaar verhouden, zicht te krijgen op 

mogelijke vervolgacties en de rol voor het Bestuur daarin. Deze verkenning moet ervoor 

zorgen dat we zicht krijgen op een concreet handelingsperspectief en dat een lobbyfiche 

kan worden opgesteld. 

Een andere opbrengst is zicht op waar mogelijk gesnoeid kan worden in het aantal 

initiatieven dat naast elkaar bestaat voor het beter laten functioneren van de 

arbeidsmarkt en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, om zo meer focus en 

daadkracht te creeeren. Idealiter ontstaat een overzichtelijke structuur van 

arbeidsmarktbeleid. 

Op basis van de uitkomsen van het onderzoek / de verkenning zoals hierboven 

omschreven zal bekeken worden of het wenselijk is om een bijeenkomst te organiseren 

met afvaardigingen van het Bestuur, BO Economie, PHO Sociaal en andere 

vakinhoudelijke bestuurders. 

Voor dit dossier wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met de partners die op dit thema 

een belangrijke rol spelen: de Board, triple-helix partners en belangenbehartigers als 

vakbonden en VNO NCW. 



 

| Afspraak 3.1 | - We voeren samen met de Board een verkenning uit naar de lopende 

initiatieven om het functioneren van de arbeidsmarkt (en de aansluiting onderwijs en 

arbeidsmarkt) te verbeteren, met als doel om te komen tot een concreet 

handelingsperspectief en een lobbyfiche 

| Afspraak 3.2 | - Voor dit dossier wordt nadrukkelijk verbinding gezocht met andere 

partners  

| Afspraak 3.3 | - Op basis van de opbrengsten van de verkenning zal een voorstel worden 

opgesteld voor verdere vervolgacties 

 

4. Werking Aanjaagbudget 

Het Bestuur heeft een voorstel besproken voor het functioneren van het Aanjaagbudget. 

De kern van dit voorstel is dat voorstellen voor financiering vanuit het Aanjaagbudget 

vanuit verschillende betrokkenen kunnen worden ingebracht: 

- (leden van) het Bestuur  

- (leden van) de Platforms en PHO’s 

- (leden van) de Algemene Vergadering 

- de MRA Directie  

- een van de deelnemers of deelregio’s (maar dan idealiter via Platform of AV) 

 

Voor de voorstellen gelden een aantal kaders: 

 het moet gaan om nieuwe, integrale of strategische programma’s of 

activiteiten, die passen binnen de MRA Agenda of de thema’s uit de 

samenwerkingsafspraken, of nieuwe verbindingen of benaderingen van 

bestaande programma’s of activiteiten. 

 Daarnaast kunnen ook onderzoeken/ verkenningen gedaan worden naar actuele 

of urgente onderwerpen die nog niet in de MRA Agenda of de thema’s van de 

samenwerkingsafspraken zijn belegd, maar waarvan het wel wenselijk is om te 

verkennen of we er in de nabije toekomst iets mee moeten 

 De programma’s en activiteiten die vanuit dit budget worden gefinancierd zijn 

tijdelijk van aard en kortlopend (max 1-2 jaar). Als daarna continuering/ een 

vervolg wenselijk is, moet het betreffende onderwerp/ thema een plek krijgen in 

de MRA Agenda en ingebed worden in een van de platforms of PHO’s.  



 

Het Bestuur besluit over toekenning van financiering vanuit dit budget, en 

communiceerd hier transparant over naar de Platforms en de AV, evenals over de 

voortgang en behaalde resultaten van activiteiten of projecten die vanuit dit budget 

worden gefinancierd. 

Binnen het Bestuur zal de PH Financien fungeren als coordinator voor dit budget en de 

voorstellen die hiervoor binnen komen. 

Voor 2023 is € 750.000 begroot. Conform de Samenwerkingsafspraken hoeft dit budget 

niet jaarlijks uitgeput te worden. Aan het einde van de vierjaarlijkse periode van de MRA-

Agenda en de meerjarenbegroting zal inzichtelijk worden gemaakt wat de stand van 

zaken is van het Aanjaagbudget. Dan zal op voorstel van het bestuur in de AV besloten 

worden hoe om te gaan met het eventuele overschot.  

| Afspraak 4.1 | - De werking van het Aanjaagbudget is conform voorstel afgesproken: deze 

werking zal ook TKN worden gedeeld met de andere relevante gremia (AV, Platforms, 

PHO’s) 

 

5. Rondvraag 

Naar aanleiding van de jaarplanning heeft Stepanie Onclin aandacht gevraagd voor de 

ambitie om vaker een heisessie te plannen: deze ontbreken vooralsnog in de planning. 

Het Bestuur heeft daarover afgesproken om in elk geval eens per jaar in heisessiesetting 

bij elkaar te komen. Voor 2023 gaan we dat alvast inplannen, waarbij in eerste instantie 

gegeken wordt naar de bijeenkomst van vrijdag 8 september (verplaatsen naar de 

middag, en dan aansluitend diner). 

| Afspraak 5.1 | - Er zal minimaal eens per jaar een heisessie voor het Bestuur worden 

georganiseeerd 

| Afspraak 5.2 | - Voor 2023 proberen we de heisessie te organiseren op 8 september 

 

 


