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MEMO 

 

 

Algemeen 

Aan Portefeuillehoudersoverleg Milieu & Duurzaamheid 19 sept 2019 

Van Simon Miske 

Datum 4 september 2019 

Onderwerp MRA Duurzaamheid Top 

Verspreiden Ja 

Kenmerk  

 

 

MRA heeft een nieuwe activiteiten opgesteld voor de komende twee jaar om invulling te geven aan de 

gewenste versnelde inzet op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Dit is een uitvloeisel van de 

bestaande MRA Actieagenda. 

Metropoolregio Amsterdam organiseert op 18 oktober een Duurzaamheid Top.  Bedoeling was om 

tijdens deze top een verklaring met concrete afspraken te laten ondertekenen over onderstaande 

onderdelen door de colleges van de gemeenten, de beide provincies, de Vervoerregio en (voor 

sommige afspraken) externe stakeholders:  

 
1) Concretiseren gezamenlijk duurzaam inkopen en opdrachtgeven 

2) Samen vormgeven van circulaire aanpak plastics, luiers en textiel 

3) Aan de slag met Green Deal ZES (zero-emissie stadslogistiek) 

4) Komen tot circulair bouwen in de MRA via het driejarig Regionaal Programma Cirkelstad  

5) Verduurzaming bedrijventerreinen 

a.  Onderdeel 1: Duurzaamheidscriteria voor uitgiftebeleid bedrijventerreinen via een MRA 

brede standaardaanpak  

b.  Onderdeel 2: Verduurzaming bestaande bedrijventerreinen 

6) Onderwijs- en arbeidsmarktkansen op het terrein van verduurzaming en energietransitie  

7) Optimalisatie van het energiepotentieel in de ondergrond  

8) Monitoring en verantwoording duurzaamheid 

9) Verduurzaming cultuurgebouwen 

  

Regio Gooi en Vechtstreek had in samenwerking met de regiogemeenten een advies opgesteld voor 

het portefeuillehoudersoverleg en ter ondersteuning van de lokale besluitvorming door de colleges.  

Gestreefd wordt naar regionale afstemming en waar mogelijk een regionale aanpak /inzet.  

 

De planning van de reactietermijn midden in de zomervakantie was zeer ongelukkig. Zorgvuldige 

ambtelijke en bestuurlijke afstemming is daardoor niet goed mogelijk geweest en de beoogde  MRA 

planning was niet haalbaar. Bovendien was de inhoud in veel gevallen nieuw, overdoende uitgewerkt 

en ontbrak het capaciteits- en financieel overzicht.  Dit signaal is ook afgegeven aan de MRA.    

 

Aanpassing procedure 

Op 23 augustus is de Duurzaamheid Top besproken met de bestuurlijke trekkers binnen het MRA. 

Vanwege de vele reacties van gemeenten en regio’s is besloten de procedure aan te passen om zo 

meer tijd (tot 4 oktober) in te bouwen voor afstemming en overleg. Ook zullen de concept-afspraken in 

die periode worden besproken in relevante regionale overleggen.  

Uiterlijk 6 september komt er een nieuwe tekst versie, nu inclusief inzicht in de financiën en capaciteit.  
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Op de Top zelf wordt ingezet op een zo groot mogelijk draagvlak voor tenminste vijf van de 

(aangepaste) afspraken. Een collegebesluit over de concept-afspraken is dan nog niet nodig. Wel 

wordt gevraagd dat bestuurders een zo goed mogelijk beeld hebben van het standpunt van hun 

organisatie ten opzichte van de concept-afspraken. Van de bestuurders wordt gevraagd om tijdens de 

Top aan te geven welke concept-afspraken zij met een positief advies aan het eigen college voor zal 

leggen. Finale bekrachtiging van de afspraken die op de Top worden gemaakt heeft dus in de colleges 

na afloop plaats en bij voorkeur voor het eind van dit jaar.  

 

Nieuwe planning vanaf nu naar de Duurzaamheid Top: 

Uiterlijk vrijdag 6 september       Aangepaste afspraken voor de Top. 

5 september  Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid  MRA, waarbij de verdere 

aanloop naar de Top wordt besproken. 

Tot uiterlijk 4 oktober Tijd voor ambtelijke bespreking en voorbereiding concept-afspraken + 

bespreking in de diverse MRA gremia (platforms). 

27 september  Ambtelijke voorbereidingssessie MRA  met als doel alle mogelijke 

vragen en zorgen die er nog leven in te brengen en te bespreken. 

Periode 5 - 17 oktober  MRA maakt de eindversie voor de Top obv ambtelijke voorbereiding 

10 oktober  Mocht er na 4 oktober aanleiding zijn voor MRA de teksten licht te 

wijzigen in de eindversie voor de Top, dan ontvangen we deze 

eindversie. 

18 oktober                                     Duurzaamheid Top in Almere 

Tot eind 2019                                Besluitvorming in colleges over afspraken Duurzaamheid Top 

 

 

Procedure binnen de regio Gooi en Vechtstreek 

Tijdens het Directeuren Overleg van 29 augustus is besloten dat er een nieuw advies opgesteld moet 

worden op basis van de nieuwe versie met afspraken (projecten) voor de MRA Duurzaamheid Top.  Dit 

nieuwe advies komt via het DO d.d.10 oktober naar het portefeuillehoudersoverleg Milieu & 

Duurzaamheid op 31 oktober.  

Het ambtelijk advies zal in een schriftelijke ronde aan de wethouders worden voorgelegd zodat de 

wethouders die naar de duurzaamheidstop gaan op 18 oktober zich hierop kunnen baseren.  

In het portefeuillehoudersoverleg op 31 oktober vindt uitgebreider  bestuurlijke afstemming plaats. 

Uitkomst van dit overleg vormt de basis voor de besluitvorming in de colleges van de regiogemeenten 

over deelname aan de MRA projecten voor de komende twee jaar.  

 


