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Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 67 - 21 januari 2023) 

 
Geachte Raadsleden en Statenleden in de Metropoolregio Amsterdam, 
 
Met deze maandelijkse brief informeren wij u in het kort over actuele 
ontwikkelingen van de samenwerking in de MRA. Dit maandelijkse MRA Raads- en 
Statenleden Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.  
 
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam 

 Fors minder aardgas verbruikt in MRA: Actienetwerk 15% GasTerug haalt 
doelstelling voor 2022 

 Metropoolredactie NH Nieuws, AT5 en Omroep Flevoland: unieke 
samenwerking in medialandschap 

 Aantal inwoners MRA gestegen in 2022, groei in 29 van de 30 gemeenten 

 Vergunning voor opsporen aardwarmte in regio Amsterdam 
Aantal elektrische auto’s neemt snel toe 

 Miljoenenimpuls voor ontwikkeling kunstmatige intelligentie 

 Musea zien bezoekers terugkeren in 2022, bezoekersrecord voor Singer Laren 

 Meer energie uit zon en wind: productie hernieuwbare energie groeit in 2022 
met 15 procent 

 
Noteer alvast in uw agenda: 10 juli 2023 - State of the Region 
Op maandag 10 juli 2023 wordt van 15.30 tot 18.30 uur de zesde editie van State of 
the Region georganiseerd: een belangrijke netwerkdag van de Metropool 
Amsterdam. Het belooft opnieuw een inspirerend programma over de Metropool 
van Morgen te worden, met gelegenheid om bij te praten en ervaringen uit te 
wisselen met tal van betrokkenen in de regio. 
 
MRA Termijnagenda 2023 
De wensen en opvattingen van de raden, Staten en colleges op de Termijnagenda 
2023 (en de begeleidende brief van het MRA Bestuur) kunnen worden meegegeven 
aan de bestuurders in de Algemene Vergadering. De bespreking staat gepland in de 
bijeenkomst van de Algemene Vergadering op 24 maart 2023. 
 
Agenda’s en verslagen Bestuur, Algemene Vergadering en Raadtafel op website 
Alle informatie, agenda’s en stukken van het MRA Bestuur, MRA Raadtafel en MRA 
Algemene Vergadering kunt u vinden op de website van de MRA. Hieronder staan de 
data waarop de agenda’s van Raadtafel en Algemen Vergadering worden 
gepubliceerd: 
 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/over-mra/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/fors-minder-aardgas-verbruikt-in-mra-actienetwerk-15-gasterug-haalt-doelstelling-voor-2022/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/metropoolredactie-unieke-samenwerking-in-medialandschap/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/aantal-inwoners-mra-gestegen-in-2022-groei-in-29-van-de-30-gemeenten/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/vergunning-voor-opsporen-aardwarmte-in-regio-amsterdam/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/aantal-elektrische-autos-neemt-snel-toe/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/miljoenenimpuls-voor-ontwikkeling-kunstmatige-intelligentie/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/musea-zien-bezoekers-terugkeren-in-2022-bezoekersrecord-voor-singer-laren/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/meer-energie-uit-zon-en-wind-productie-hernieuwbare-energie-groeit-in-2022-met-15/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/12/MRA-Termijnagenda-2023.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/12/MRA-Termijnagenda-2023.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2022/12/Begeleidende-brief-aanbieding-MRA-Termijnagenda-2023.pdf
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/mra-bestuur/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/raadtafel/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/
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Publicatie   MRA Raadtafel   MRA Algemene Vergadering 
Vr 3 maart 2023           di 14 maart 19.30 uur       vr 24 maart 10.00 uur 
 
Jaarplanning 2023 op website MRA, inclusief verzenddata 
Op de website van de MRA staat de geactualiseerde versie van de jaarplanning 2023, 
met alle MRA-overleggen, waaronder alle bijeenkomsten van het Bestuur, de 
Algemene Vergadering, de Raadtafel en de bestuurlijke platforms. 
 
Het eerstvolgende Bericht aan raden en Staten wordt eind van de volgende maand 
naar alle griffiers verzonden.  
 
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
Voor vragen of opmerkingen ben ik altijd bereikbaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Emiel Reiding   
Directeur Metropoolregio Amsterdam 
e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl   
06 - 39 36 20 77 
 
*) De 33 deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 
Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, 
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Wijdemeren, Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 
Waterland, Wormerland, Zaanstad, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zandvoort, 
de provincies Noord-Holland en Flevoland, en de Vervoerregio Amsterdam. 
 **) De 7 deelregio’s zijn: Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, 
Gooi en Vechtstreek, IJmond, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland. 
 
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met 
uitzondering van de zomermaanden. 

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/wp-content/uploads/2023/01/MRA-Jaarplanning-2023.pdf
mailto:e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl

