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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).  
 
Het maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de MRA-website.  
 
 
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam 

 Femke Halsema voorzitter Metropoolregio Amsterdam  

 Manifest Landbouw en Landschap in de Metropoolregio Amsterdam 

 NS vervoert fors meer reizigers in Metropoolregio Amsterdam 

 Noordzeekanaalgebied zet in op halvering CO2-emissie in 2030 

 Recordaantal kantoren in MRA omgezet in woningen 

 Documentaire brengt uitdagingen voor gezonde metropool in beeld 

 Metropoolregio Amsterdam heeft primeur met intelligente laadpaal 

 Oplevering nieuwe zeesluis vertraagd – havens blijven bereikbaar 

 Oogst Landschapstriënnale 2017 in woord en beeld 
 
 
SAVE THE DATE: MRA Congres op vrijdag 19 oktober 2018 
Begin juli is de ‘save the date’ voor het tweejaarlijkse MRA Congres via de griffie(r) naar u verzonden.  
Het congres vindt plaats in evenementenlocatie Gooiland in Hilversum op vrijdag 19 oktober van 
11.00 tot 16.30 uur. Noteer de datum vast in uw agenda! Een uitnodiging met 
aanmeldingsmogelijkheid volgt begin september. 
 
 
Bijeenkomsten in de deelregio’s in de opmaat naar het MRA Congres 
In de aanloop tot het MRA Congres worden in verschillende deelregio’s bijeenkomsten gehouden met 
bestuurders en raads- en Statenleden. Iedere deelregio heeft een eigen opzet en behandelt 
onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.: 
 

19 september - Zaanstreek-Waterland  
20 september - Zuid-Kennemerland 
24 september - Gooi en Vechtstreek 
9 oktober - IJmond 
12 oktober - Amstelland en Meerlanden 

 
Geüpdatete 45 actiepuntenlijst, de MRA Agenda en MRA Brochure 
De geüpdatete versie van de MRA Agenda kunt u downloaden via de MRA-website. Dat geldt ook 
voor de laatste update van de 45 actiepunten (13 juli 2018).  

https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20170403-maandelijks-mra-raads-en-statenledenbericht
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180713-femke-halsema-nieuwe-voorzitter-metropoolregio-amste
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180713-manifest-landbouw-en-landschap-in-de-metropoolregio-
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180712-ns-vervoert-fors-meer-reizigers-in-metropoolregio-am
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180712-noordzeekanaalgebied-zet-in-op-halvering-co2emissie-
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180709-recordaantal-kantoren-in-mra-omgezet-in-woningen
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180705-documentaire-de-toekomst-van-onze-gezondheid-in-beel
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180705-metropoolregio-amsterdam-heeft-primeur-met-intellige
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180704-oplevering-nieuwe-zeesluis-vertraagd-havens-blijven-
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/artikel/20180626-oogst-landschapstriennale-2017-in-woord-en-beeld
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/document/3d0bb87c-3c59-4f86-9117-aac9d073a212


 
Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
Het volgende ‘MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt eind volgende maand. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rijk van Ark 
Directeur MRA Bureau 
 
 
 
*) De 36 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, en de Vervoerregio Amsterdam. 
  
**) De 7 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. 
 


