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De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord
Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Elke gemeente en
deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal versterken. In deze editie van de
maandelijkse nieuwsbrief onder meer aandacht voor het overlijden van Eberhard van der
Laan, de Monitor Plancapaciteit MRA 2017 en de recente MRA Top over het landschap.

Eberhard van der Laan: bevlogen voorvechter
van regionale samenwerking
De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is
donderdag 5 oktober overleden. De Metropoolregio
Amsterdam verliest met Van der Laan zijn voorzitter, een
bevlogen voorvechter van regionale samenwerking. > Lees
meer

MRA slaat handen ineen om snel woningen te
bouwen
In de Metropoolregio Amsterdam is tot 2040 ruimte voor de
bouw van bijna 300.000 woningen, terwijl de behoefte ruim
230.000 stuks bedraagt. Er zijn dus voldoende (potentiële)
mogelijkheden om aan de vraag te kunnen voldoen, zo
blijkt uit de Monitor Plancapaciteit MRA 2017. > Lees meer

Geef landschap volwaardige plek aan
tekentafel
De waardering voor het bijzondere landschap van de
metropoolregio staat buiten kijf. Toch komt in de praktijk de
betekenis van de landschappelijke kwaliteiten veel te
weinig tot uiting in het beleid van alledag. De remedie is
groen en blauw al bij de eerste ontwerpschetsen volmondig
mee te laten tellen. > Lees meer

Alle feiten en cijfers van de regio in één
overzicht
Hoeveel bedrijven zijn er in de Metropoolregio Amsterdam?
Wat is de werkloosheid? Hoe scoort de regio in
internationale benchmarks? Dit en nog veel meer kunt
u nu vinden in het nieuwe kennisportaal Feiten & Cijfers
van de Amsterdam Economic Board. > Lees meer

Stations als poort naar natuur in
metropoolregio
Stations die dicht bij natuur- en recreatiegebieden liggen,
kunnen beter worden benut als toegangspoort naar het
mooie landschap in de Metropoolregio Amsterdam. Slimme
marketing en een goed ruimtelijk ontwerp zijn daarvoor de
sleutels. > Lees meer

Vergunningen voor windparken Amsterdam
De provincie Noord-Holland heeft besloten de definitieve
vergunningen te verlenen voor de windparken Havenwind
en Nieuwe Hemweg in Amsterdam. Beide windparken
vallen onder de zes herstructureringsprojecten voor Wind
op Land. > Lees meer
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