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Geachte Raadsleden en Statenleden van de Metropoolregio Amsterdam,
Met deze maandelijkse brief informeren wij u graag in het kort over actuele
ontwikkelingen van de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
 De Nederlandse economie groeit dit jaar stevig met ruim 2%. Vooral de
regio’s Amsterdam en de regio Eindhoven.
 De MRA Bestuurdersconferentie op 7 april 2017 in Almere vormde een
eerste stap in de actualisatie van een aantal actiepunten van de MRA
Agenda.
 Naar alle colleges is het Uitvoeringsstrategie Plabeka (Platform bedrijven
en kantoren) met nieuwe concept afspraken over de afstemming van
bedrijfsterreinen en kantoren in de MRA verzonden. Doel van de strategie is
te komen tot flexibiliteit die nodig is om goed te kunnen blijven inspelen op
de economische dynamiek. Plabeka is één van de projecten binnen het
Platform Economie.
 Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen laat zich persoonlijk
informeren over de verbetermogelijkheden in de woon-werkreis die veel
bewoners van de MRA dagelijks maken door zelf deze reis te maken.
Concept-verslag MRA Regiegroep
De MRA Regiegroep is op 6 april 2017 bij elkaar geweest. Een conceptverslag en de
vastgestelde Weekplanning voor 2017 en 2018 staat op de website.

Voor uw agenda:
Bijeenkomsten voor raads- en statenleden
Voor de zomer worden in diverse regio’s **) bijeenkomsten voor raads- en
statenleden georganiseerd.
Op dit moment reeds zijn bekend:
o 31 mei 2017 bijeenkomst regio Zaanstreek-Waterland
o 31 mei 2017 bijeenkomst regio Zuid-Kennemerland
o 19 juni 2017 bijeenkomst Staten Noord-Holland
o 22 juni 2017 bijeenkomst regio Gooi- en Vechtstreek
MRA Raads- en Statenledenconferentie
Deze MRA brede raads- en statenledenconferentie staat gepland voor vrijdag
13 oktober 2017. De organisatorische voorbereiding is gestart. Heeft u ideeën
en suggesties voor het programma en wilt u meedenken over de inhoud van
het programma, dan kunt u zich melden via
a.overbeek@metropoolregioamsterdam.nl. Informatie over de locatie en het
programma volgt zo spoedig mogelijk.
Maandelijkse ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ op de website na te lezen
Het maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de website. De meest actuele
versie van het ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ wordt u via uw raads- of
statengriffier aangeboden.
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
De volgende ‘MRA Raads- en Statenleden Bericht’ wordt uiterlijk eind mei naar u
verzonden.

Met vriendelijke groet,
Rijk van Ark
Directeur MRA Bureau

*) De deelnemers van de MRA zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer,
Ouder-Amstel, Uithoorn, Amsterdam, Almere, Lelystad, Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen,
Laren, Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Beemster, Edam-Volendam,

Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de
Vervoerregio Amsterdam en de Regio Gooi- en Vecht.
**) De regio’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.

