
 

Platform - 

  

Overleg Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 24 februari 2023 

Locatie MRA Directie, gebouw Pulse, Termini 479, 1025 XM Amsterdam 

Tijd 09.30 – 10.30 uur 
 

LET OP: De MRA Directie is verhuisd! We zijn nu gevestigd in Amsterdam Noord, adres; 
Termini 479, 1025XM te Amsterdam (direct naast station Noord van de Noord-Zuidlijn 

 
Agendapunten 

1. Opening (09.30 – 09.35) 

 Vaststellen agenda 

 Ter vaststelling: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a) 

 Stavaza: Verkenning Groenste Industriezone 

 TKN: handelsmissie New York (bijlage 1b, 1c, 1d) 

 TKN: stuk over MRA van Marcel Boogers 

 
2. Nieuwe MRA Agenda (bijlage 2a, 2b) (09.35 – 09.50) 

Mondelinge toelichting door Emiel Reiding/Remco Rienties 

In de bijlagen treffen jullie de procesnotitie en de inhoudelijke startnotitie om te 

komen tot de nieuwe MRA Agenda (bijlage 2a). Op basis van deze notitie zal de 

Algemene Vergadering in haar bijeenkomst van maart opdracht geven aan het 

MRA Bestuur om de nieuwe MRA Agenda op te gaan stellen. We stellen voor dat 

het Bestuur ook de MRA Raadtafel om advies vraagt bij het proces van de MRA 

Agenda. 

Het is daarnaast wenselijk om vanuit het Bestuur een of meer bestuurlijk 

trekkers te hebben voor de MRA Agenda, als eerste aanspreekpunt voor de 

MRA Directie en gezicht naar buiten. Overwogen kan worden om deze rol toe te 

delen aan de drie bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de drie thema’s; 

deze thema’s zullen ook in de nieuwe MRA Agenda een centrale rol spelen. 

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

2.1 In te stemmen met de procesnotitie en de inhoudelijke startnotitie 

(bijlage 2a) 

2.2 In te stemmen met het gevraagde advies van het Bestuur aan de 

MRA Raadtafel over het proces van de MRA Agenda (bijlage 2b) 

2.3 Af te spreken wie namens het Bestuur bestuurlijk trekker(s) is(/zijn) 

voor de MRA Agenda 



 

3. Voortgangsnota 2022 (bijlage 3a, 3b) (09.50 – 10.05) 

In bijlage 3a is de Voortgangsnota over 2022 bijgesloten. Dit nieuwe document 

heeft als doel om voor de deelnemers en hun raden en Staten inzichtelijk te 

maken welke activiteiten we het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Zijn kunnen 

vervolgens hier het gesprek over voeren in hun college en met de raad/Staten, 

en op basis daarvan met wensen en opvattingen komen voor komend jaar. 

De voortgangsnota verhoudt zich tot de verantwoording (zie agendapunt 4). In 

de oude situatie vond verantwoording richting de deelnemers en hun raden en 

Staten jaarlijks plaats. In de nieuwe situatie is die verantwoording eens per vier 

jaar, na afloop van een MRA Agenda periode. In de nieuwe situatie krijgt het 

Bestuur nog wel jaarlijks een verantwoording te zien, als instrument voor 

sturing. Als afgeleide daarvan krijgen de deelnemers en hun raden en Staten de 

Voortgangnota: een document wat meer op de inhoudelijke resultaten is gericht 

dan op financiele resultaten. Het idee daarachter is om een meer inhoudelijk 

gesprek te faciliteren, waar voorheen het gesprek veelal over details uit de 

financiele verantwoording ging. De MRA Raadtafel zal ook om advies gevraagd 

worden over de vorm en het proces van de Voortgangsnota.  

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

3.1 In te stemmen met de opzet en inhoud van de Voortgangsnota 

3.2 In te stemmen met het gevraagde advies van het Bestuur aan de 

MRA Raadtafel over de opzet en het verdere proces van de 

Voortgangsnota (bijlage 3b) 

 

 

4. Verantwoording 2021 en 2022 (bijlage 4a) (10.05 – 10.10) 

In bijlage 4a de verantwoording over 2021 en 2022. Voor 2021 heeft dit in alle 

overgangsjaarperikelen nog niet plaatsgevonden, daarom nu 2021 en 2022 in 1 

notitie. De verantwoording is in de systematiek van de 

samenwerkingsafspraken niet meer als voorheen voor wensen en opvattingen 

naar de deelnemers verzonden, maar wordt vastgesteld in het Bestuur.  

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:  

4.1 De verantwoording over 2021 en 2022 vast te stellen 

 

 

5. NOVEX MRA 

Presentatie over de NOVEX MRA. Vorig jaar is het MRA Verstedelijkingsconcept 

onderschreven door zowel het Rijk als de regio. Met het MRA 



 

Verstedelijkingsconcept ligt er een stevige ruimtelijke visie voor de regio. Om de 

ambities en de maatregelen uit het concept daadwerkelijk te realiseren, stelt de 

MRA gezamenlijk met het Rijk een MRA NOVEX Uitvoeringsagenda op. Het is 

(volgens het NOVEX-programma van ministerie van BZK) een meerjarig 

ruimtelijk programma waar we afspraken maken met zowel de regio als het Rijk 

op allerlei ruimtelijke opgaven inclusief een gezamenlijke investeringsagenda. 

Er is een eerste opzet gemaakt, maar hoe de uitvoeringsagenda precies zal 

werken, is nog niet duidelijk. De MRA zal een van de eerste NOVEX-gebieden 

zijn die een dergelijk agenda opstelt. 

In het Bestuur wordt u meegenomen wat deze agenda kan betekenen voor de 

MRA en betrokken gemeenten en Provincies. 

Bespreekpunten:  

5.1 Kennis te nemen van het belang van- en het proces voor de NOVEX 

MRA 

 

6. Rondvraag (10.25 – 10.30) 

 

 

Overzicht volgende bijeenkomsten: 

Voor 2023 zijn dit de resterende bijeenkomsten van het Bestuur (en AV): 

o Vrijdag 24 februari 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 24 maart 10.00 - 11.30 uur  Algemene Vergadering 

o Vrijdag 31 maart 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 28 april  09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 2 juni  09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 23 juni  10.00 - 11.30 uur  Algemene Vergadering 

o Vrijdag 7 juli  09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 8 september 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 29 september 10.00 - 11.30 uur  Algemene Vergadering 

o Vrijdag 6 oktober 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Vrijdag 10 november 09.30 - 10.30 uur Bestuur 

o Vrijdag 1 december 09.30 - 10.30 uur  Bestuur 

o Woensdag 20 december 10.00 - 11.30 uur  Algemene Vergadering 


