
  

 

Pagina 1 van 2 

OPLEGGER 

Overleg portefeuillehouders fysiek domein 23 november 2016 

 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Metropoolregio Amsterdam 

Eenheid Sturing 

Contactpersoon Marijn den Uijl 

E-mail m.denuijl@regiogv.nl 

Kenmerk 16.0009732 

 

Toelichting 

Beknopte toelichting 

11b. Stoplichtenmodel MRA acties 

Dit document beschrijft de stand van zaken van de MRA acties uit de ruimtelijk-economische MRA 

actie agenda 2016-2020.  

 

11c. Verslag Brusselreis 

Op 10-12 oktober jl. hebben Miriam van Meerten, Tijmen Smit en Wimar Jaeger namens Gooi en 

Vechtstreek deelgenomen aan de MRA Brusselreis. Met een groep van 20 bestuurders uit de 

Metropoolregio Amsterdam is een bezoek gebracht aan de ‘Brussel Open Days’. Naast het bezoeken 
van workshops om kennis op te doen, vonden er verschillende netwerkmomenten plaats en heeft de 

Metropoolregio zich gepresenteerd als innovatieve topregio van Europa. Gooi en Vechtstreek heeft 

zich kunnen profileren op de thema’s circulaire economie (in het bijzonder verduurzaming van 
monumenten) en digitale connectiviteit, waarbij extra aandacht is gevraagd voor digitale content en 

de creatiesector. 

 

11d. MRA grondstoffen transitieprogramma (Elbert Roest en Miriam van Meerten) 

Bijgaand het concept ‘MRA Grondstoffen Transitieprogramma’. Het programma is een uitwerking 
van MRA actiepunt 4.1: “Vormen van een MRA kader voor grondstoffentransitie”.  Gooi en 

Vechtstreek is betrokken bij dit actiepunt. 

Samen met o.a. Lelystad werkt Gooi en Vechtstreek op dit moment ook aan de uitwerking van MRA 

actiepunt 4.7: “Onderzoek doen naar regionale afvalinzameling en -verwerking en komen tot 

voorstellen voor verbetering”. Hierin staat de vraag centraal: “Hoe kunnen gemeenten nog beter 
sturing geven aan de inzameling en verwerking van grondstofstromen met het doel meer 

circulariteit (upcycling), vermindering logistieke belasting (vervoer) en behoud en uitbreiding van 

(lokale) werkgelegenheid, rekening houdend met de ontwikkelingen in de context?”  
 

11e Concept actieprogramma Metropolitaan landschap (Marleen Sanderse) 

Het actieprogramma Metropolitaan Landschap wordt begin december met aanbiedingsbrief 

toegestuurd naar alle colleges met het verzoek dit te delen met de raden.  

Het metropolitaan landschap staat voor een forse ontwikkelopgave. De komende periode worden de 

benodigde investeringen voor het landschap in kaart gebracht.  

Er zijn in de stuurgroep verschillende trekkerschappen verdeeld. Gooi en Vechtstreek is bestuurlijk 

ambassadeur voor het ‘Ontwikkelen van een uitmuntend metropolitaan wandel-, fiets- en 

vaarnetwerk. Overige acties die erg relevant zijn voor G&V zijn: benutten en vormgeven 

infrastructuurknooppunten in het landschap, verbinden thema’s landschap en gezondheid, 
onderzoek doen naar een landschapsfonds- en compensatieregeling. 

 

11f-g Conceptverslagen PRES, PRO en Duurzaamheid 
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11i Notitie MRA Proeftuin in kader Maak Verschil 

 Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport hebben de ministeries van BZK, I&M en EZ met 

VNG en IPO het initiatief genomen om regio’s uit te dagen als ‘proeftuin’ te willen fungeren om de 

aanbevelingen uit Maak Verschil te toetsen aan de praktijk. Hierin wordt, aldus het gezamenlijke 

persbericht, “onder meer gekeken naar hoe wetgeving meer ruimte kan bieden, hoe financiering beter 

kan aansluiten op regionale ontwikkelingen en welke vaardigheden publieke professionals nodig 

hebben om in een regio te opereren. Zodoende moeten de uiteindelijke voorgestelde maatregelen 

aansluiten bij de dagelijkse regionale praktijk. ” Het gaat hierbij om Drechtsteden, de regio's 

Eindhoven en Zwolle, Noordoost Fryslân en Zeeland, en de Metropoolregio Amsterdam. 

 

In de MRA hebben naast Pieter Broertjes, Jan Dirk Pruim (griffier Almere) en Arjan van Ginkel 

(secretaris Zaanstad) ook burgemeester Theo Weterings (Haarlemmermeer), gedeputeerde Michiel 

Rijsberman van Flevoland en Arjan van Gils als secretaris van Amsterdam, aangegeven ook actief 

betrokken te willen zijn. 

 

Sinds september zijn de stuurgroep en de ambtelijke werkgroep aan de slag gegaan met een eerste 

verkenning. De ambtelijke werkgroep werkt aan de analyses voor de thema’s: woonopgave, leven 
lang leren, energietransitie en gezonde metropool. Daarvoor zijn zij in contact met de Platforms en 

inhoudelijke experts. Op 22 november wordt een leeratelier gehouden 

Op 8 december zullen alle zes regionale proeftuinen bij elkaar komen voor een uitwisseling. De 

wetenschappelijke reflectiegroep is inmiddels voor de eerste keer bij elkaar gekomen en deze wordt 

bij de proeftuinen betrokken. Op 2 maart (ovb) wordt een bestuurlijke bijeenkomst voorzien om de 

opbrengsten van alle Proeftuinen te bespreken. 

  

 

Gewenste behandeling 

Onderwerp Beschrijving 

Doel Kennisnemen 

Vertrouwelijk Nee 

Deadline 23 november 2016 
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Hoe verder? 

Datum Behandeling door 

  

  

 

Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 11b Stoplichtmodel acties MRA agenda 

Bijlage 11c Verslag Brusselreis 2016 

Bijlage 11d Grondstoffen transitieprogramma MRA 

Bijlage 11e Actieprogramma Metropolitaan Landschap 

Bijlage 11f Concept verslag BO PRES 6 oktober 2016 

Bijlage 11g Conceptverslag PRO 21 september 2016 

Bijlage 11h Conceptverslag MRA Duurzaamheid 23 september 2016 

Bijlage 11i Notitie MRA Proeftuin in kader Maak Verschil oktober 2016 

 


