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Betreft: Vaststellen MRA Agenda 2.0

Geachte leden,

Verzenddatum

2 5 MAAR! 2020
Kenmerk

1390369/1393804

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de Uw kenn
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons 1306831
college ter kennis:

De MRA Agenda 2.0 vast te stellen.

In het afgelopen jaar heeft een uitgebreid proces plaatsgevonden om te 
komen tot een nieuwe agenda (versie 2.0) voor de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA). Daarbij zijn alle MRA partners (32 gemeenten, 2 
provincies en de vervoerregio Amsterdam) nauw betrokken. In een 
eerder stadium hebben wij - met instemming van uw Staten- gereageerd 
op een concept versie van deze MRA Agenda 2.0.

Met het nu voorliggende besluit constateren wij dat onze gezamenlijke 
reactie goed is verwerkt in de MRA Agenda 2.0 en dat wij deze (op 
verzoek van de MRA Agendacommissie) kunnen vaststellen. In 
bijgaande brief van ons (gericht aan de MRA Agendacommissie) staat 
dit nader toegelicht.
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De nieuwe MRA Agenda 2.0 zal tijdens het eerstvolgende MRA Congres 
centraal staan. Het geplande MRA Congres van 1 7 april a.s. gaat niet 
door vanwege het Corona virus. Zodra een nieuwe datum voor het MRA 
Congres is vastgesteld ontvangt u daarvoor een uitnodiging (van de 
MRA). Wij bevelen u zeer aan om daar mee te praten over de verdere 
uitwerking van de MRA Agenda 2.0.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prc^vinciesecretaris

JBUM.1 Bergkamp

voorzitter

^ A.Th.H. van Dijk

5 bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief MRA Agenda 2.0

2. Oplegnotitie MRA Agenda 2.0

3. Memorie van antwoord MRA Agenda 2.0

4. MRA Agenda 2.0

5. Reactie GS (vaststelling MRA Agenda 2.0)
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Metropoolregio Amsterdam 
MRA Agendacommissie, Mevrouw M. Veeningen 
WTC Amsterdam, Second Floor 
Strawinskylaan 1779 
1077 XX Amsterdam

Betreft: Vaststelling MRA Agenda 2.0.

Geachte mevrouw Veeningen,

Met genoegen hebben wij kennis genomen van de MRA Agenda 2.0 
zoals u die recent ter vaststelling naar ons heeft toegestuurd. Deze 
agenda is het resultaat van een intensief en interactief proces waar wij 
als provincie veel waarde aan hechten; alleen door constant met elkaar 
in gesprek te blijven kunnen wij binnen de MRA de zo noodzakelijke 
stappen zetten bij het realiseren van vele grote opgaven. Wij kijken 
ernaar uit om ook binnen de in de agenda genoemde bestuurlijke 
opdrachten en uitvoeringslijnen samen te werken met onze partners. 
Daarbij is wat ons betreft onze Omgevingsvisie richtinggevend.

In onze reactie op de concept MRA Agenda 2.0 gaven wij aan daarmee 
te kunnen instemmen met inachtneming van een aantal opmerkingen, 
te weten:

• Wij hechten veel waarde aan het nemen van (bestuurlijke en 
ambtelijke) verantwoordelijkheid door alle MRA partners, het 
goed bestuurlijk borgen van alles wat er binnen de MRA Agenda 
gebeurt en de relatie met omliggende regio's, met name Noord- 
Holland-Noord. Daar willen wij ons ook voor inzetten.

• Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de bestuurlijke 
opdrachten, waarbij wij onder andere op de terreinen van het 
landschap, OV Knooppunten en klimaatadaptatie aanvullingen 
hebben

• Noord-Holland ziet grote kansen in de verdere MRA 
Samenwerking, met name ook met en richting het Rijk.

Het bovenstaande vormt de hoofdlijn van onze reactie (die ook de 
instemming van onze Staten heeft); voor meer gedetailleerde informatie 
verwijzen wij naar de reactie zelf.

Met onze reactie op de concept MRA Agenda 2.0 als leidraad hebben wij 
de MRA Agenda 2.0 bekeken en geconcludeerd dat wij deze kunnen 
vaststellen. Wij constateren dat de MRA Agenda 2.0 is aangescherpt op 
onze belangrijkste inhoudelijke opmerkingen (zoals landschap, OV 
Knooppunten en klimaatadaptatie) en constateren ook dat de opzet en 
inhoud met inachtneming van de vele reacties van de MRA partners,
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grotendeels overeind is gebleven. Daarmee ontstaat in onze ogen een 
solide basis voor de MRA samenwerking in de komende vier jaar. Wij 
hebben dan ook in ons college besloten de MRA Agenda 2.0 vast te 
stellen.

Wij kijken ernaar uit om de samenwerking binnen de MRA verder vorm 
te geven aan de hand van de nieuwe MRA Agenda 2.0 en zullen daar 
ook de komende vier jaar een stevige bijdrage aan blijven leveren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-HolhnH

A.Th.H. van Dijk


