Maandelijkse MRA Raads- en Statenleden Bericht (editie 7 – 24 oktober 2017)

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).
Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam
 Eberhard van der Laan: bevlogen voorvechter van regionale samenwerking
 Geef landschap volwaardige plek aan tekentafel
 MRA slaat handen ineen om snel woningen te bouwen
 Vergunningen voor windparken Amsterdam
Nieuwe datum MRA Raads- en Statenledenconferentie: vrijdagmiddag 16 februari 2018
De regiegroep heeft besloten de conferentie te verplaatsen naar vrijdag 16 februari 2018.
In verband met het overlijden van onze voorzitter, de heer Eberhard van der Laan, heeft de MRA
Raads- en Statenleden Conferentie van vrijdag 13 oktober geen doorgang gevonden. Helaas is het
agenda-technisch niet mogelijk de conferentie eerder te laten plaatsvinden.
De locatie Claus Park in Hoofddorp en de aanvangstijd van 15.30 uur (inloop 15.00 uur) van de MRA
Raads- en Statenleden Conferentie blijven gelijk.
Noteer de nieuwe datum van 16 februari 2018 alvast in uw agenda!
MRA Werkplan, incl. Begroting
De Regiegroep van 13 oktober heeft de ‘wensen en opvattingen’ besproken en het MRA Werkplan,
incl. begroting vastgesteld.
Update van de 57 MRA-actiepunten - versie oktober 2017
Vorige maand heeft in de bestuurlijke platforms de herijking plaatsgevonden van de 57 actiepunten uit
de MRA Agenda. Per actiepunten wordt in het zogenoemde ‘stoplichtenmodel’ aangegeven wat de
stand van zaken is.
Korte verslagen van de platforms
Op de website zijn de verschillende korte verslagen van de platforms Economie en Ruimte en de
agendacommissie van september opgenomen:
 Bestuurlijk platform Economie: juni en september
 Bestuurlijk platform Ruimte: juni en september
 Agendacommissie: september
MRA-factsheets
Op de MRA-website staat een overzicht van cijfermateriaal en andere ‘harde’ feiten van acties binnen
de Metropoolregio Amsterdam. Ook de Amsterdam Economic Board stelt informatie beschikbaar.
Materiaal dat te gebruiken is door iedereen die bezig is met teksten en presentaties over de MRA.
Maandelijkse ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ op de website na te lezen
Het maandelijkse Bericht wordt ook gearchiveerd op de website. De meest actuele versie van het
’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ wordt u aangeboden via uw Raads- of Statengriffier.

Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Het volgende ‘MRA Raads- en Statenleden Bericht’ wordt uiterlijk eind volgende maand naar u
verzonden.
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, ZaanstreekWaterland en Zuid-Kennemerland.
Dit digitale ’MRA Raads- en Statenleden Bericht’ verschijnt maandelijks, met uitzondering van de zomermaanden.

