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Datum Kies of typ een datum 

Kenmerk Kenmerk 

Behandeld door Naam, Afdeling, Telefoonnummer, E-mailadres 

Onderwerp Uitnodiging MRA-kennismissie circulaire economie New York  

 

Geachte [NAAM], 

 

Graag nodig ik u, als belangrijke partner in de transitie naar circulaire economie, uit voor 

de brede kennismissie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) op 26 tot 28 april 2023 

naar New York. Doel van deze missie is het versterken van de onderlinge verbindingen en 

het zoeken naar samenwerkingskansen met New York op het gebied van circulair- en 

klimaatbestendig bouwen en duurzaam fashion. 

 

Kansen voor kennisuitwisseling met New York  

Deze kennismissie wordt georganiseerd naar aanleiding van het aanleggen van de Clipper 

Stad Amsterdam in New York. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) staat voor urgente, 

grote en complexe opgaven. Om aan deze opgaven invulling te geven werken we samen aan 

een internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te investeren in een 

toekomstbestendige en evenwichtige metropool. De MRA heeft daarnaast de missie om in 

2025 tot de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa te behoren. De Metropool 

New York kampt met soortgelijke opgaven en werkt vanuit ‘The Mayors office’ aan een 

groene en rechtvaardige transitie. Om haar inwoners te beschermen tegen de gevaren van 

klimaatverandering en om haar positie als invloedrijkste modestad verder te versterken zet 

New York in op circulair en klimaatbestendig bouwen en duurzame fashion. De MRA en New 

York kunnen veel van elkaar leren als het gaat om de transitie naar een circulaire economie. 

 

Voor wie? 

De New Yorkse transitie naar een circulaire economie biedt kansen voor bedrijven, 

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties uit de MRA die actief zijn op het gebied 

van circulair en klimaatbestendig bouwen en circulaire fashion. Als deelnemer aan de missie 
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kunt u kennis en best practices uitwisselen, uw netwerk uitbreiden en samenwerkingskansen 

ontdekken. 

 

Voorlopig programma 

Onder leiding van de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland en MRA-

bestuurslid, Arthur van Dijk, ontwikkelen wij u een interessant programma gericht op 

kennisuitwisseling tussen 2 metropolen met de volgende onderdelen (onder voorbehoud): 
 Kennismaking met het Nederlands consulaat-generaal in New York,  

 Kennismaking met de projecten van de Mayor's Office of Climate and Environmental 

Justice (MOCEJ) zoals, PowerUp NYc, AdaptNYC, Rainproof. 

 Presentaties en rondleidingen bij innovatieve, circulaire bedrijven/instellingen, zoals 

Onearchitects en FABSCRAP. 

 Bedrijfs- en/of locatiebezoeken, zoals Made in New York Campus/NY Garment Hub 

 Verkrijgen van inzicht in private-publieke samenwerking, op gebied van circulair textiel 

en klimaatbestendig en duurzaam bouwen, zoals #wearnext  

 Netwerkevenementen voor het leggen van contacten met nieuwe mogelijke partners.  

 Deelname aan handelsrecepties/handelsdiners van Amsterdam in Business (AIB) met 

andere Nederlandse bedrijven die zich richten op de VS. 
 Viering van 750 jaar Amsterdam en 400 jaar New York, waaronder een mogelijk contact 

met Russell Shorto – Schrijver van het boek Nieuw-Amsterdam en journalist voor the 
New York Times 

 

De komende periode vullen wij het programma verder aan. Het definitieve programma wordt 

na aanmelding z.s.m. verstuurd. 

 

Organisatie 

De MRA organiseert de reis naar New York in nauwe samenwerking met AIB en het 

Nederlandse consulaat in New York. Naast de MRA-kennismissie organiseert AIB een 

handelsmissie. Deze missie wordt getrokken door wethouder Sofyan Mbarki van de 

gemeente Amsterdam en richt zich op handelsbevordering. Er zullen bedrijven meegaan die 

actief zijn op het gebied van circulariteit, duurzame bouw en stedelijke voedselsystemen. We 

zullen elkaar tijdens dit bezoek een aantal keer treffen en een aantal gezamenlijke 

activiteiten organiseren.  

 

Meer weten of aanmelden? 

Heeft u vragen over de MRA-kennismissie of wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op 

met: Najat Azogagh, MRA-directie, n.azogagh@amsterdam.nl, M +31 (0)6 10 379 186 of Kim 

Ruijs, Provincie Noord Holland, ruijsk@noord-holland.nl, M +31 (0) 6 18 609 433. 

https://fabscrap.org/
mailto:n.azogagh@amsterdam.nl
mailto:ruijsk@noord-holland.nl
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Deelname aan de reis kost € …. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening. Alle 

programmaonderdelen zijn inbegrepen in het deelnamebedrag 

 
Als u interesse heeft in de handelsmissie van AIB, dan kunt u zich aanmelden via de link: 
Home | Handelsmissie NYC 2023  

 

Met vriendelijke groet, 

Arthur van Dijk 

 

Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland en bestuurslid MRA. 

https://handelsmissie-ny-2023.evenementenorganisatie-amsterdam.nl/

