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Geacht college, 
 
Het afgelopen jaar hebben we gezamenlijk onze nieuwe agenda voor de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) opgesteld. Deze MRA Agenda 2.0 geeft ons de inhoudelijke basis voor onze samenwerking 
voor de komende jaren (2020-2024). Namens de Agendacommissie verzoek ik u de gezamenlijke 
ambitie van en agendasetting voor de komende periode te bekrachtigen door de agenda vast te 
stellen in uw college. Tijdens het MRA Congres in april lanceren we onze MRA Agenda. 
 
Ik wil u graag bedanken voor alle inzet en de inhoudelijke discussies die we hebben gevoerd in de 
aanloop naar het vaststellen van de MRA Agenda 2.0. Over veel onderwerpen is overeenstemming, 
andere onderwerpen vragen erom de dialoog voort te zetten. Ik denk dat we met deze agenda een 
aantal gezamenlijke vraagstukken en opdrachten aan onszelf hebben waar we de komende periode 
onze tanden in kunnen zetten. 
 
Eind 2018 zijn we begonnen met het opstellen van de MRA Agenda 2.0 en hebben we de te nemen 
processtappen met elkaar afgesproken: 
 

• Voorjaar 2019 - Discussienotitie 
Aan de hand van een discussienotitie is besproken op welke inhoudelijke punten we ons de 
komende periode willen richten. Per deelregio is in een bijeenkomst hierover gesproken met 
raads- en Statenleden. Ook in de MRA-gremia (platforms, portefeuillehoudersoverleggen) heeft 
dit gesprek plaatsgevonden tussen bestuurders. 

• Zomer 2019 - Eerste conceptagenda 
Op basis van de reacties op de discussienotitie is in de zomer een eerste concept van de MRA 
Agenda 2.0 opgesteld. 

• Najaar 2019 - Consultatie 
Met het concept van de MRA Agenda 2.0 in de hand hebben we alle MRA–deelnemers en hun 
raden en Staten  gevraagd om te reageren op de inhoud. 

• Februari 2020 - Definitieve agenda 
Naar aanleiding van de reacties tijdens de consultatieronde hebben we de agenda aangepast. We 
hebben veel reacties gekregen, deze besproken in de Agendacommissie en zo goed mogelijk 
verwerkt. Hoe er met de reacties is omgegaan, kunt u terugvinden in de oplegnotitie en 
bijbehorende ‘nota van beantwoording’. Dit is verwerkt in de definitieve agenda, die hierbij aan 
de colleges van de MRA–deelnemers is gestuurd om conform afspraak vast te stellen.  

• April 2020 - Lancering agenda 
Tijdens het MRA Congres op 17 april 2020 lanceren we de MRA Agenda 2.0. 

 
We kunnen trots zijn op de stappen die we het afgelopen jaar hebben gezet en op het uiteindelijke 
resultaat. Ik kijk uit naar de samenwerking, waarbij we de inhoudelijke basis die de MRA Agenda ons 
geeft goed kunnen benutten. 
 
Namens de Agendacommissie met vriendelijke groet, 
 
Maaike Veeningen 
Portefeuillehouder MRA Agenda 2.0 
 
 


