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1. Gezamenlijke ruimtelijk-economische ambitie: 

 effectiever te investeren in een goed leef- en werkklimaat voor onze inwoners en 
ondernemers 

 wendbaar in te spelen op de opgaven die de veranderende economie met zich 
meebrengt 
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Vertegenwoordiging in MRA 
Regionaal via Gooi en Vechtstreek 

 

Platforms 

1. Economie: Wimar Jaeger 

2. Ruimte: Alexander Luijten 

3. Bereikbaarheid  via gedeputeerde 

 

Pho’s/stuurgroepen 

1. Landschap: Jan Kastje 

2. Duurzaamheid: Jan Kastje 

3. Bouwen & wonen: Roland Boom 

4. Kunst & cultuur: Jan-Jaap de Kloet 

 

 



6 

Wat hebben wij aan de MRA samenwerking? 

1. Belangenbehartiging en kennis/netwerk (bijv. MIRT, investeringsagenda, 
knooppuntenontwikkeling, A1/A6, grondstoffen) 

2. Concrete projecten en onderzoeken: Amsterdam Bezoeken - Holland Zien, 
ondersteuning clustermanagement Mediavalley, pilot bereikbaarheid culturele 
instellingen, vastgoedmarketing, hotelstrategie, snelfietspaden, expat center, 
bewegwijzering, woonmonitor.  
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Wat biedt Gooi & Vechtstreek 
• Milieu & Duurzaamheid:  

o Kennis en voorbeeldprojecten grondstoffen en circulaire/biobased economy 
 
• Cultuur, erfgoed, recreatie & toerisme:  

o Divers landschap, cultuur(historie)  
o Fietsen/varen/wandelen 
o ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ 

 
• Bereikbaarheid:  

o Strategische ligging tussen Amsterdam,  
     Almere, Amersfoort en Utrecht  
o Belangrijke corridor 

 
• Innovatieklimaat en voorzieningen:  

o Media & cross-overs recreatie en zorg 
o Internationaal onderwijs 
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28 feb 2020 

MRA congres 

Lancering agenda 

Deelregio bijeenkomsten 

raden & Staten 
Consultering colleges,  

raden en staten 

Bundeling reacties 

discussie notitie 
30% versie agenda: 

discussie notitie 

13 dec 2019 

Definitieve 

agenda 

18 okt 2019 

Bestuurdersconferentie 

20 sep 2019 

Concept agenda 

1 nov 2019 

Conferentie 

raden en Staten 

 

 

Vaststelling agenda in colleges MRA platforms 



 Doelstelling MRA: 

 

De doelstelling van de MRA is het versterken van een 

toekomstbestendige economische en sociale ontwikkeling en 
hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA.  
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Discussienotitie 
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De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige 

economische en sociale ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA.  

 

 

1. Kunt u zich vinden in het gestelde doel en de langetermijnambities voor de 

MRA samenwerking?  

 

2. Welke onderwerpen zijn het meest belangrijk en/of urgent voor Gooi en 

Vechtstreek en moeten we verder uitdiepen voor de MRA Agenda 2.0?   

 

 

 


