
 

Dit is een conceptversie van de terugkoppeling uit het MRA Bestuur van 27 januari. Dit 

concept is nog niet bestuurlijk vastgesteld. 

 

1. Opening en mededelingen 

Hugo Bellaart is verwelkomd als nieuw lid van het Bestuur. 

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

vastgesteld.  

| Afspraak 1.1 | - De terugkoppeling uit het Bestuur van 9 december 2022 is vastgesteld. 

In het Bestuur is de lobbyfiche voor het onderwerp Waterstof besproken. Het Bestuur heeft 

hier geconstateerd dat dit onderwerp MRA breed wordt aangevlogen, en zich daarmee niet 

beperkt tot het NZKG. Het NZKG is ontzettend belangrijk voor waterstof, maar ook initiatieven 

rond Lelystad (aansluiting op backbone) moeten verbonden worden. In de lobbyfiche mag 

nog wat prominenter worden opgenomen wat nu de USP zijn van de MRA (aanlanding wind 

op zee, productie, doorvoer, aanwezigheid gebruikers (maak)industrie, duurzame 

brandstoffen en positie haven Amsterdam en Schiphol). Ook moet benadrukt worden dat we 

als regio hiermee een hele grote bijdrage leveren aan het oplossen van het CO2 vraagstuk. 

| Afspraak 1.2 | - Het onderwerp waterstof en de vorderingen van de verkenner zullen 

regelmatig terugkeren op de agenda van het Bestuur 
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2. MRA Agenda: samenwerking bedrijfsleven, kennisinstellingen en sociaal-

maatschappelijke instellingen 

In het Bestuur is een voorstel besproken om te komen tot een Pamflet richting de komende 

editie van de State of the Region. Dit pamflet is een call to action; een oproep van overheden, 

bedrijven, kennisinstellingen en sociaal maatschappelijke instellingen om te zoeken naar 

gedeelde belangen, en op basis van die gedeelde belangen ons gezamenlijk hard te maken 

voor het verwezenlijken van onze doelstellingen. Er zijn daarbij een aantal grote doorbraken 

of transities nodig voor grote ‘crises’ waar we momenteel inzitten of die nog op ons afkomen. 

Hoe gaan we daar gezamenlijk met onze partners impact in maken? Echte keuzes maken? De 

grote discussies aangaan. Het doel van het pamflet is niet om tot een gedragen document te 

komen, maar echt om de regio te mobiliseren.  

Dit traject dient daarnaast ook als input voor de nieuwe MRA Agenda. In de volgende 

bijeenkomst van het Bestuur ligt een procesnotitie voor waarin inzicht gegeven wordt in hoe 

deze processen zich tot elkaar verhouden. Het betrekken van de raden en Staten wordt als 

heel belangrijk gezien: dit aspect zal geborgd worden in het proces voor de nieuwe MRA 

Agenda.  

Voor het proces om te komen tot het Pamflet heeft het Bestuur een bijdrage van 40.000 euro 

ter beschikking gesteld uit het Aanjaagbudget om zo de samenwerking met bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en sociaal maatschappelijke instellingen aan te jagen. Bij toekomstige 

aanvragen zal de betreffende aanvraag voorbesproken worden met de portefeuillehouder 

Financien.  

| Afspraak 2.1 | - Voor het proces om te komen tot een pamflet zal vanuit het 

Aanjaagbudget een bijdrage van 40.000 euro ter beschikking worden gesteld 

 

3. Onderzoek Arbeidsmarkt 

Voor het onderwerp arbeidsmarkt is in het Bestuur een voorstel besproken voor een 

vervolgonderzoek naar de arbeidsmarkt. Hierdoor moet meer zicht komen op hoe de 

arbeidsmarkt functioneert, hoe hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen daarop van 

invloed zijn, welke initiatieven allemaal al lopen om de werking van de arbeidsmarkt te 

verbeteren, en wat we er nog aan kunnen doen om dit nog verder te verbeteren, bijvoorbeeld 

door te saneren in de veelheid van initiatieven. Voor dit vervolg onderzoek heeft het Bestuur 

input gegeven voor de onderzoeksvragen, en is een bijdrage uit het Aanjaagbudget ter 

beschikking gesteld. Hoe hoog het benodigde bedrag voor het onderzoek is, is nog niet 

duidelijk: op basis van de vastgestelde onderzoeksuitvraag worden nu offertes opgevraagd. 



 

De portefeuillehouder financien is gemandateerd om tot een bedrag van 50.000 euro akkoord 

te geven op de offerte die uiteindelijk wordt geselecteerd. Mocht het bedrag hoger uitvallen 

dan 50.000 euro, dan zal het besluit hierover worden voorgelegd aan het Bestuur.  

| Afspraak 3.1 | - Er is akkoord gegeven op de onderzoeksuitvraag 

| Afspraak 3.2 | - Het vervolgonderzoek zal gefinancierd worden vanuit het Aanjaagbudget. 

Voor offertes tot 50.000 euro is de PH Financien gemandateerd om akkoord te geven 

namens het Bestuur. Mocht het onderzoek duurder uitvallen, dan zal daar een apart besluit 

over genomen worden in het Bestuur  

 

4. Ter kennisname: Communicatiestrategie 

Het Bestuur heeft met complimenten voor de opstellers kennis genomen van de 

communicatiestrategie. Ook is afgesproken om voortaan de jaarlijkse communicatieplannen 

(als uitwerking van de communicatiestrategie) ook ter kennisname in het Bestuur te 

agenderen. 

| Afspraak 4.1 | - De jaarlijkse communicatieplannen zullen ter kennisname in het Bestuur 

worden geagendeerd 

 

5. Rondvraag 

Leen Verbeek heeft in de rondvraag aandacht gevraagd voor het onderwerp varend 

ontgassen. Schepen uit Amsterdam ontgassen voor de kust van Flevoland, en daarbij komen 

gevaarlijke stoffen vrij. Europese regelgeving hierover is in de maak, maar nog niet klaar, en 

er loopt een discussie met het Rijk. Het zou goed zijn om hier regionaal ook gezamenlijk in op 

te trekken.  

Dennis Grimbergen heeft in het Bestuur aangegeven dat in Lelystad kennis is genomen van 

het addendum bij de woondeal over de evenredige verdeling van doelgroepen. Dit proces had 

beter gemoeten, wat in het Bestuur is onderschreven.  

Naar aanleiding van de schriftelijke input van Arthur van Dijk is afgesproken dat gekeken zal 

worden of de State of the Region nog verschoven kan worden (omdat op het huidige moment 

ook een bijeenkomst is van de Staten van Noord-Holland). 

| Afspraak 5.1 | - Er wordt verkend of the State of the Region verplaatst kan worden naar 

een ander moment 


