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Kernboodschap  Het college stelt de MRA Agenda 2.0 voor de periode 2020-2024 vast. De MRA 

Agenda biedt het handvest voor de samenwerking van de 32 gemeenten, 2 

provincies en de vervoerregio voor het richting geven aan de toekomst van de 

Metropoolregio Amsterdam in de periode 2020-2024. 

In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe agenda, die begon met 

een discussienotitie in het voorjaar. Daarna volgde in de zomer de conceptagenda 

en is in het najaar een consultatieronde gehouden. Daarin hebben alle deelnemers 

in de MRA hun commentaar kunnen geven. De raad van Haarlem heeft bij 

raadsbesluit van 19 december 2019 zijn zienswijze vastgesteld en meegegeven aan 

het bestuur van de MRA. Het bestuur is met de reacties van alle deelnemers 

voortvarend aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot de nu voorliggende MRA 

Agenda 2020-2024. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie. 

De raad heeft in december 2019 zijn zienswijze gegeven over de concept-agenda 

van de MRA. Daarom stuurt het college de definitieve agenda nu in het kader van 

de actie informatieplicht naar de raadscommissie. 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Zienswijze geven op Concept Agenda Metropoolregio Amsterdam (MRA) 2.0 

(2019/ 957291) in de raad van 19 december 2019 

Besluit College  

d.d. 24 maart 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De MRA Agenda 2.0 voor de periode 2020-2024 vast te stellen. 

2. Dit besluit ter informatie naar de raad te zenden 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-december/18:30
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1. Inleiding  

In 2019 is gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe agenda, die begon met een discussienotitie 

in het voorjaar. Daarna volgde in de zomer de conceptagenda en is in het najaar een 

consultatieronde gehouden. Daarin hebben alle deelnemers in de MRA hun commentaar kunnen 

geven. De raad van Haarlem heeft bij raadsbesluit van 19 december 2019 zijn zienswijze vastgesteld 

en meegegeven aan het bestuur van de MRA. Het bestuur is met de reacties van alle deelnemers 

voortvarend aan de slag gegaan en dat heeft geleid tot de nu voorliggende agenda 2020-2024. In een 

oplegnotitie bij de agenda geeft de Agendacommissie van de MRA aan wat de hoofdlijnen van de 

reacties waren, gegroepeerd in 10 punten. Daar bijgevoegd zit een Nota van beantwoording waarin 

alle reacties zijn opgenomen en beantwoord.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De MRA Agenda 2020-2024 vast te stellen. 

2. Dit besluit ter informatie naar de raad te zenden 

 

3. Beoogd resultaat 

De MRA Agenda biedt het handvest voor de samenwerking van de 32 gemeenten, 2 provincies en de 

vervoerregio voor het richting geven aan de toekomst van de Metropoolregio Amsterdam in de 

periode 2020-2024. 

 

4. Argumenten 

In 2016 is de eerste MRA-agenda gepresenteerd. Door de crises stonden huizen onder water, waren 

de budgetten geslonken en hadden mensen hun baan verloren. De eerste agenda richtte zich daarom 

op het versterken van de economische positie van de regio. De MRA wilde bij de top vijf regio’s van 

Europa horen. Inmiddels is de wereld veranderd. Zo is de groei harder gegaan dan verwacht en zijn 

het gemiddeld inkomen, het aantal toeristen en de bouwproductie nog nooit zo hoog geweest. Er is 

ook een keerzijde. Stijgende huizenprijzen zorgen ervoor dat wonen in de gemeente van je keuze 

geen automatisme meer is. Op sommige plekken staat de leefbaarheid onderdruk vanwege de vele 

bezoekers en is er onvoldoende plek in het openbaar vervoer. En we beseffen dat we de 

hulpbronnen van onze planeet aan het uitputten zijn en de klimaatverandering ook verandering van 

ons vraagt. In deze nieuwe agenda voor de MRA wordt welvaart daarom niet meer uitgedrukt in 

banen en inkomen alleen, maar ook in toekomstbestendigheid en kwaliteit van leven. Nieuwe 

uitdagingen vragen nieuwe oplossingen. Deze nieuwe agenda 2020-2024 legt niet alleen de 

bestaande plannen vast, ze is ook de bezegeling van de gezamenlijke zoektocht naar oplossingen.  
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Deze definitieve agenda is een evenwichtig en toekomstbestendig document geworden, dat goede 

handvatten biedt voor het richting geven aan de toekomst van de MRA. De deelnemers in de MRA 

zijn het niet over alle punten met elkaar eens, waardoor niet alle punten van alle deelnemers in de 

agenda konden worden opgenomen. Maar over het overgrote deel bestaat wel overeenstemming 

om daar eensgezind mee de toekomst tegemoet te treden. 

 

5. Uitvoering 

De MRA Agenda 2020-2024 zou op 17 april 2020 tijdens het congres van de MRA worden gelanceerd. 

Nu dat is afgelast vindt publicatie plaats op de website van de MRA. 

 

6. Bijlagen 

- Aanbiedingsbrief 

- MRA Agenda 2020-2024 

- Oplegnotitie MRA Agenda 

- Nota van beantwoording 

 

 


