
      

Bundel van de Raadsvergadering van 24 september 2020

 

 

 

1 20:00 - Opening van de vergadering
2 Vaststelling van de agenda
3 Mededelingen
4 20:05 - Vragenhalfuurtje

Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over actuele zaken waarin de
gemeenteraad bevoegdheden heeft.

5 Besluitenlijst vorige raadsvergadering
Besluitenlijst_Raadsvergadering_25_juni_2020- concept.docx

Besluitenlijst_Raadsvergadering_2_juli_2020 Concept.docx

6 HAMERSTUKKEN
6.a Benoeming lid welstandscommissie

BESLUIT :
Mevrouw A. Homan met terugwerkende kracht per 1 april 2020 te benoemen als burgerlid in de Commissie
voor Welstand en Monumenten Ouder-Amstel.
Dit besluit stond al eerder op de agenda van de raad. Maar deze raad is niet doorgegaan i.v.m. Corona.

202011 benoeming mevr. Homan lid welstandscie.docx

202011 benoeming mevr. Homan lid welstandscie.docx

6.b Achtervangovereenkomst WSW-garantie (2020/42)
Dossier 1728 voorblad

Raadsbesluit WSW-garantie (2020/42).docx

Raadsvoorstel WSW-garantie (2020/42).docx

7 BESPREEKSTUKKEN
7.a 20:35 - Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (2020/45)

Dossier 1748 voorblad

202045 centrumplan OA 200924 def-rvs.pdf

202045 Centrumplan OA 200924 def- bsl.pdf

Spijkers met Koppen .pdf

7.b 21:35 - Investering verstedelijkingsstrategie en flexwonen (2020/38)
Dossier 1741 voorblad

Flexwonen en verstedelijkingsstrategie (2020/38)- rvs.docx

Flexwonen en verstedelijkingsstrategie (2020/38)- bsl.docx

7.c 22:05 - Verlenging BIZ (2020/39)
Dossier 1724 voorblad

BIZ verlenging (2020/39)- rvs.docx

BIZ verlenging (2020/39)- bsl.docx

BIZ verlenging - bijl Ouderkerk aan de Amstel 2020 - concept verordening BIZ.docx

BIZ verlening- bijl Uitvoeringsovereenkomst- concept 2020.docx

BIZ verlenging- bijl Projectplan BIZ 2.0.docx

BIZ verlening- bijl Begroting BIZ 2.0 .pdf

7.d 22:35 - Deelname Invest MRA (2020/40)
Dossier 1745 voorblad

Invest MRA (2020/40)- rvs.docx

Invest MRA (2020/40)-bsl.docx

Invest MRA- bijl film.pdf

Invest MRA- bijl Q&A.pdf

Invest MRA- bijl Risicoanalyse .docx



 

Invest MRA- bijl Ontwerpvoorstel.pdf

Invest MRA- bijl Presentatie (200417).pptx

7.e 23:05 - MRA begroting 2021(2020/41)
Dossier 1746 voorblad

MRA werkplan 2021 (2020/41)-rvs

MRA werkplan 2021(2020/41)- bsl.docx

MRA werkplan 2021- bijl Bestuurlijke Oplegger MRA werkplan 2021.pdf

MRA werkplan 2021- bijl Concept MRA werkplan.pdf

MRA werkplan 2021- Zienswijze CONCEPT.docx

8 Sluiting



5 Besluitenlijst vorige raadsvergadering

1 Besluitenlijst_Raadsvergadering_25_juni_2020- concept.docx 

Besluitenlijst Raadsvergadering CONCEPT
Datum 25-06-2020
Tijd 20:00 - 23:37 uur
Locatie Microsoft Teams/Raadzaal gemeentehuis Ouder-Amstel
Voorzitter J. Langenacker
Presentie Fractie VVD: dhr. J.F.L. Slats, de heer M.J. Hilbrands en dhr. F. Rienstra

Fractie Ouder-Amstel- Anders: mevr. P.D.A.M. Koek, dhr. J.T. Koek en 
mevr. D. de Vries
Fractie CDA: dhr. L.de Vré, dhr. P. Roos
Fractie D66: mevr. S.E.M. van Keep, mevr. W.M.M. van den Brink-van 
Agtmaal
Fractie GroenLinks: mevr. L. Kreca-Jurkovic, mevr. A.M. Meesters
Fractie Natuurlijk Belang: dhr. J.E. Bos, dhr. A.G. Blom
Fractie PvdA: dhr. J. Alberts

 

1
20:00

Opening van de vergadering
Welkom aan raad, college, organisatie en kijkers/ luisteraars

2 Vaststelling van de agenda
De portefeuillehouder vertelt nog e.e.a. over de bekladding van het 
beeld Elieser
Dhr. Alberts wil nog agendapunt 6c bespreken
Na toevoeging genoemde punten agenda akkoord 

3 Mededelingen
De burgmeester heeft de condoleance overgebracht naar de familie van de 
overleden politieagent dhr. Smit 

4
20:05

Vragenhalfuurtje
Mogelijkheid voor raadsleden om tevoren gemelde vragen te stellen over 
actuele zaken waarin de gemeenteraad bevoegdheden heeft.

- Vragen gesteld door D66 over overlast in de Molenbuurt
- Vragen gesteld door OAA over planning van het Centrum Plan
- Vragen gesteld door VVD over DNK inzake woonruimteverdeling, 

tijdelijke woningenlijst, hoe het staat met ontwikkeling tijdelijke 
woningen in DNK en contacten met de Minister hierover

- Vragen gesteld door CDA inzake rotondes en plantsoenen (deze 
mogen schriftelijk beantwoord worden
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5 Besluitenlijst vorige raadsvergadering
Vastgesteld

6
20:35

HAMERSTUKKEN  (Alle stukken zijn vastgesteld)

6.a Verbonden partijen: jaarstukken 2019 en begrotingen 2021 
(2020/26)
De Vervoerregio, AM Match, Belastingen Amstelland, BNG Bank, 
stichting Rijk, Amstelland-Meerlanden overleg, Veiligheidsregio, MRA, 
en Groengebied Amstelland hebben hun jaarstukken 2019 en begroting 
2021 aan de raad aangeboden. Daarnaast heeft Groengebied 
Amstelland een begrotingswijziging voor 2020 bijgevoegd. Er zijn geen 
grote beleidsmatige of financiële wijzigingen. Besluit: De begrotingen en 
begrotingswijziging geven geen aanleiding tot het indienen van een 
zienswijze.

6.b Verlenging contract accountant (2020/34)
Besluit: Het contract met de accountant met 1 jaar te verlengen

6.c Bekrachtiging geheimhouding rekenmodel Entrada en 
bijbehorende bijlagen
Bekrachtiging geheimhouding
Dhr. Alberts houdt een pleidooi voor voortaan op deze wijze de 
geheimhouding te bekrachtigen en verzoekt een register bij te houden

6.d Aanvraag Plan van scholen ASKO 2020 (2020/25)
Besluit:  Geen basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs op te nemen op 
een Plan van nieuwe scholen basisonderwijs 2021 – 2024 en daarmee conform 
het gestelde in artikel 83 Wet op het Primair Onderwijs geen Plan van nieuwe 
scholen vast te stellen;
- Burgemeester en Wethouders op te dragen dit besluit binnen 14 dagen 
kenbaar te maken aan stichting ASKO.

6.e GR OGZ Amstelland: Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 (2020/24)
Besluit: 
Jaarrekening 2019
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de GR OGZ Amstelland.
- Kennis te nemen van het positieve resultaat 2019 voor Ouder-Amstel van
€15.377,- , dat ten gunste wordt gebracht van het gemeentelijk
begrotingsresultaat 2020.
Begroting 2021
- In te stemmen met de begroting GR OGZ Amstelland 2021, waarin is 
verwerkt:
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 thematisch onderzoek als plustaak voor alle gemeenten;
 een stijging van de kosten voor de SOA-poli.
- Geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2021 van de GR OGZ 
Amstelland en akkoord te gaan met de verhoogde geraamde gemeentelijke 
bijdrage voor Ouder-Amstel voor 2021 van € 537.914,-.

6.f Geactualiseerde grondexploitatie Ouderkerk Zuid (2020/30)
Besluit is geheim: De grondexploitatie voor Ouderkerk Zuid moet jaarlijks 
worden geactualiseerd. Inhoudelijk is het plan niet gewijzigd en het is 
nagenoeg voltooid. Verwacht wordt dat de grondexploitatie per 2021 definitief 
afgesloten kan worden.

6.g Benoeming RvT Amstelwijs 2020 (2020/31)

Besluit: De voordracht van de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor 
openbaar primair onderwijs, tot (her)benoeming van de leden van de raad van 
toezicht over te nemen.

7 BESPREEKSTUKKEN

7.a
20:40

Besluit afhandeling voorkeursrecht en instemming plan van aanpak 
Stadsherstel (2020/32)
Besluit:  In het kader van het voorkeursrecht toestemming te geven voor de 
rechtstreekse verkoop en levering van het Gezellenhuis (Rondehoep Oost 29 en 
29 A, kadastraal bekend als gemeente Ouder-Amstel, sectie G, nummer 1405) 
door de Parochie aan Stadsherstel, waaraan de voorwaarde wordt verbonden 
dat deze verkoop en levering dient plaats te vinden conform de concept 
koopovereenkomst en de leveringsakte zoals die voorliggen en zijn aangehecht 
aan dit besluit. Als gevolg van dit besluit en de daaropvolgende levering van 
het Gezellenhuis komt het voorkeursrecht zoals gevestigd door de raad op 6 
juni 2019 met nummer 2019/30 te vervallen.

Het Amendement A1ingebracht door  is met algemene stemmen aanvaard met 
stemverklaringen van mevr. Koek-Bak en dhr. Hilbrands. Het raadsvoorstel is 
met algemene stemmen aanvaard met stemverklaring van mevr. Koek-Baks en 
dhr. Alberts, Motie M1 inzake exploitatie is met algemene stemmen 
aangenomen met stemverklaring van dhr. Bos en dhr. Hilbrands Motie M2 is 
met 5 stemmen voor (Ouder-Amstel Anders en GroenLinks en 10 stemmen 
tegen verworpen. (VVD, CDA, D66, Natuurlijk Belang en PvdA), 
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7.b
21:25

Voorlopig exploitatiemodel Entrada (2020/30)
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 2 juli

8 Moties vreemd
1. Motie vreemd van benzine stations naar Snel-laad stations ingediend 
door Natuurlijk Belang, D66 en GroenLinks, na behandeling wordt de motie 
aangehouden 
2. Motie vreemd inzake DNK door VVD, Natuurlijk Belang, Ouder Amstel 
Anders en PvdA
Motie is met algemene stemmen aangenomen
3. Motie vreemd inzake discriminatie door GL, D66, CDA en PvdA
Motie is aangenomen met algemene stemmen aanvaard, met stemverklaringen 
van dhr. Rienstra, mevr. Koek en dhr. Bos
4. Motie vreemd inzake wielrenners in Ouder-Amstel, ingediend door D66, 
GroenLinks en CDA de motie is aangenomen met  algemene stemmen met        
stemverklaringen van dhr. Slats, dhr. Bos, mevr. Koek-Baks, dhr. Alberts.
De motie wordt meegenomen in de eerstvolgende vergadering van de 
Vervoersregio.

Sluiting



1 Besluitenlijst_Raadsvergadering_2_juli_2020 Concept.docx 

Besluitenlijst Raadsvergadering CONCEPT
Datum 02-07-2020
Tijd 20:00 – 22:46
Locatie Raadzaal gemeentehuis Ouder-Amstel
Voorzitter J. Langenacker
Aanwezig Fractie VVD: dhr. J.F.L. Slats, de heer M.J. Hilbrands en dhr. F. Rienstra

Fractie Ouder-Amstel- Anders: mevr. P.D.A.M. Koek, dhr. J.T. Koek en 
mevr. D. de Vries
Fractie CDA: dhr. L.de Vré, 
Fractie D66: mevr. S.E.M. van Keep, mevr. W.M.M. van den Brink-van 
Agtmaal
Fractie GroenLinks: mevr. L. Kreca-Jurkovic, mevr. A.M. Meesters
Fractie Natuurlijk Belang: dhr. J.E. Bos, dhr. A.G. Blom
Fractie PvdA: dhr. J. Alberts

Afwezig Dhr. P. Roos (CDA)

1
20:00

Opening van de vergadering
Welkom, 

2 Vaststelling van de agenda
Na wijziging agenda akkoord

1. Er wordt 1 hamerstuk toegevoegd: benoeming lid en 
plaatsvervangend lid werkgeverscommissie 

In behandeling procedures agendapunten 6a en 6b kan de raad zich 
vinden.

3 Mededelingen
Bericht van verhindering van dhr. Roos en bericht van 
vertegenwoordigers gemeente in VRA, mevr. Kreca inzake motie 
wielrenners Ouder-Amstel

4
20:05

Vragenhalfuurtje
1. De fractie van Natuurlijk Belang heeft aangekondigd vragen te willen 
stellen over meldingen t.a.v. vuil (zwerfvuil) bij de ouderkerkerplas
2. GroenLinks heeft aangekondigd vragen te willen stellen over de 
onveilige en onoverzichtelijke situatie bij de basisschool de Grote Beer.

5 HAMERSTUKKEN (vastgesteld)

5.a Benoeming leden werkgeverscommissie (RV2020-35)
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6 BESPREEKSTUKKEN

6.a
20:22

Voorlopig exploitatiemodel Entrada (RV2020/33)

BESLUIT Onder voorwaarde van een nog te vellen kwalitatief oordeel, 
voor de verdere uitwerking van Entrada de volgende aanvullende of 
gewijzigde kwantitatieve uitgangspunten te hanteren:
- Sociale huurwoningen kleiner dan 50 m2 gbo zijn ook toegestaan;
- Het percentage middeldure wordt minstens 20%;
- Bij de indexering van de middeldure huur is een CPI+1% toegestaan;
- Voor de bovenwijkse plankosten wordt de bijdrage voor de fietsbrug 
A10 vastgesteld op 0% en de bijdrage herinrichting stations-omgeving 
Van der Madeweg op 30%; en 
- Het aandeel commerciële en maatschappelijke voorzieningen wordt 
minstens 10.000 m2 bvo.

De ingediende motie M1 door de PvdA is met 1 stem voor (PvdA) en 13 
stemmen tegen (VVD, Ouder Amstel Anders, CDA, D66, GroenLinks en 
Natuurlijk Belang) verworpen
De ingediende motie M2 door Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders 
is gewijzigd aangenomen met 2 stemmen tegen (CDA, PvdA) en 12 
stemmen voor (VVD, Ouder-Amstel Anders, D66, GroenLinks, Natuurlijk 
Belang).
De ingediende motie M3 door D66 en GroenLinks is met 1 stem tegen 
(PvdA) en 13 stemmen voor (VVD, Ouder Amstels Anders, CDA, D66, 
GroenLinks, Natuurlijk Belang) aangenomen
Amendement A1 ingediend door GroenLinks, VVD en D66 is met 3 
stemmen tegen (Natuurlijk Belang, PvdA) en 11 stemmen voor (VVD, 
Ouder-Amstel Anders, CDA, D66, GroenLinks) aangenomen, met 
stemverklaringen van dhr. Bos en dhr. Alberts
Amendement A2, ingediend door PvdA is met 1 stem voor (PvdA) en 13 
stemmen tegen (VVD, Ouder-Amstel Anders-CDA, D66, GroenLinks en 
Natuurlijk Belang) verworpen
Het raadsvoorstel RV2020/33 is met stemverklaring van dhr. Bos met 13 
stemmen voor (VVD, Ouder Amstel Anders, CDA, D66, GroenLinks en 
Natuurlijk Belang) en 1 stem tegen (PvdA) aangenomen 

6.b
21:30

We gaan de financiële stukken integraal behandelen en beginnen 
met

 Mededeling van de voorzitter van de auditcommissie, 
 De beschouwingen, worden gedaan VVD-PvdA-CDA-NB-D66-

OAA-GL (Elke fractie krijgt 3 minuten)
Voorstel behandeling:
1e termijn De fracties houden hun beschouwing en verduidelijken vragen 
kunnen gesteld worden aan elkaar, 1e termijn college, 2de termijn raad
2de termijn college
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Jaarstukken 2019 (2020/29) inclusief Erratum
1. De jaarstukken 2019 Gemeente Ouder-Amstel, sluitend met een voordelig 

exploitatiesaldo van € 485.000 ten opzichte van de bijgestelde 
programmabegroting 2019 van € 506.000 voordelig en met een totaal 
balanssaldo van € 31.499.000. vast te stellen, onder voorbehoud van het 
ontvangen van een controleverklaring van de controlerend accountant. Het 
resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

2. Conform BBV vereisten stellen wij u voor de begrotingsoverschrijding op de 
lasten (afgerond op € 1.000):
 in programma 1 “Sociaal”, groot € 335 (begroting 2019 na wijzigingen 

bedraagt € 13.352 en feitelijke lasten 2019 bedragen € 13.687), 
 in programma 3 “Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid”, groot € 222 

(begroting 2019 na wijzigingen bedraagt € 2.597 en feitelijke lasten 
2019 bedragen € 2.819), 

 in het onderdeel “Overhead”, groot € 174 (begroting 2019 na 
wijzigingen bedraagt € 6.414 en feitelijke lasten 2019 bedragen € 
6.588),

 in het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen”, groot € 175 
(begroting 2019 na wijzigingen bedraagt € 319 en feitelijke lasten 
2019 bedragen € 494),

 in het onderdeel “Investeringen”, 2 kredieten die worden overschreden, 
groot respectievelijk € 37 en € 11,

Het voorstel is met stemverklaringen van mevr. Koek-Baks en de heren Bos en 
Alberts met algemene stemmen aanvaard.

6.c 1e Burap 2020-2e nieuwsbrief 2020 OA (2020/27)
Besluit: Alle wijzigingen opgenomen in de 1e Burap 2020 vast te stellen;
a. De wijziging van de budgetten van de programmabegroting 2020 
conform onderstaand overzicht vast te stellen. Programmabegroting 
2020 na 1e wijziging
Het voorstel is met stemverklaring van de heer Alberts met algemene stemmen 
aanvaard.

6.d Kadernota 2021 (2020/28)
BESLUIT :
1.Kennis te nemen van de begrotingskaders 2021
2.Het college op te dragen een sluitende (meerjaren)begroting aan de 
raad aan te bieden
Het voorstel is met stemverklaringen van de dames. Koek-Baks en Kreca en de 
heren De Vré en Alberts met algemene stemmen aanvaard.

7 Sluiting (22.46 uur)
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6.a Benoeming lid welstandscommissie

1 202011 benoeming mevr. Homan lid welstandscie.docx 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2020,
nummer 11/2020,

BESLUIT :
Mevrouw A. Homan met terugwerkende kracht per 1 april 2020 te benoemen als 
burgerlid in de Commissie voor Welstand en Monumenten Ouder-Amstel.

Ouder-Amstel, 26 maart 2020

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

Mevr. L.W.F. Örsçek- Moolenaar mevr. J. Langenacker



1 202011 benoeming mevr. Homan lid welstandscie.docx 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2020,
nummer 11/2020,

BESLUIT :
Mevrouw A. Homan met terugwerkende kracht per 1 april 2020 te benoemen als 
burgerlid in de Commissie voor Welstand en Monumenten Ouder-Amstel.

Ouder-Amstel, 26 maart 2020

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

Mevr. L.W.F. Örsçek- Moolenaar mevr. J. Langenacker



6.b Achtervangovereenkomst WSW-garantie (2020/42)

1 Dossier 1728 voorblad.pdf 

Raadsvergadering
Dossiernummer 1728
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 24 september 2020
Agendapunt 6.b
Omschrijving Achtervangovereenkomst WSW-garantie (2020/42)
Eigenaar Tilstra, M.

Geagendeerd Vergaderdatum
Raadsvergadering 24 september 2020

Toelichting
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (verder: WSW) helpt corporaties financieel, zoals 
Eigen Haard, bij het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Met 
achtervangovereenkomsten staan de gemeenten vanuit een achtervangpositie garant voor 
leningen van woningcorporaties bij WSW.
De woningcorporatiesector en het WSW hebben een aantal vangnetten en zekerheden die 
eerst worden aangesproken bij financiële problemen, voordat de gemeente in beeld komt. 
Deze zekerheidsstructuur verhoogt de kredietwaardigheid van de bij het WSW aangesloten 
woningcorporaties. Deze corporaties genieten hierdoor van een goede toegang tot de 
kapitaalmarkt en een aanzienlijk rentevoordeel bij het aangaan van leningen voor benodigde 
investeringen in sociale huurwoningen.
Eigen Haard heeft in 2019 geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen aan de 
Burgemeester Stramanweg en heeft concrete plannen om te investeren in de Theresiabuurt. 
Voor de financiering van deze investeringen vraagt Eigen Haard aan de gemeente Ouder-
Amstel een WSW-garantie voor een lening van € 11 miljoen Euro.

Voorgesteld besluit



1 Raadsbesluit WSW-garantie (2020/42).docx 

RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.18 augustus, nummer 
2020/42,

BESLUIT :

1. een gelimiteerde achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw (WSW) ten gunste van Eigen Haard ter grootte van € 11 
miljoen, met een looptijd tot 1 juli 2022.

2.  Burgemeester Langenacker te mandateren de overeenkomst tot geldlening te 
ondertekenen. 

Ouder-Amstel, 24 september 2020 

de burgemeester
J. Langenacker



1 Raadsvoorstel WSW-garantie (2020/42).docx 
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2020/42

datum raadsvergadering : 24 september 2020

onderwerp : Achtervangovereenkomst WSW Eigen Haard
portefeuillehouder : B. de Reijke
datum raadsvoorstel : 18 augustus 2020

Samenvatting
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (verder: WSW) helpt corporaties financieel, zoals 
Eigen Haard, bij het bouwen en onderhouden van sociale huurwoningen. Met 
achtervangovereenkomsten staan de gemeenten vanuit een achtervangpositie garant voor 
leningen van woningcorporaties bij WSW. 

De woningcorporatiesector en het WSW hebben een aantal vangnetten en zekerheden die 
eerst worden aangesproken bij financiële problemen, voordat de gemeente in beeld komt. 
Deze zekerheidsstructuur verhoogt de kredietwaardigheid van de bij het WSW aangesloten 
woningcorporaties. Deze corporaties genieten hierdoor van een goede toegang tot de 
kapitaalmarkt en een aanzienlijk rentevoordeel bij het aangaan van leningen voor 
benodigde investeringen in sociale huurwoningen.

Eigen Haard heeft in 2019 geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe huurwoningen aan 
de Burgemeester Stramanweg en heeft concrete plannen om te investeren in de 
Theresiabuurt. Voor de financiering van deze investeringen vraagt Eigen Haard aan de 
gemeente Ouder-Amstel een WSW-garantie voor een lening van € 11 miljoen Euro. 

Wat is de juridische grondslag?
De borging is gebaseerd op de Wet Onroerende Zaken. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Op dit moment heeft de gemeente Ouder-Amstel al voor een bedrag van 9,3 miljoen 
euro aan achtervang verstrekt voor eerder aangetrokken leningen met WSW borging van 
Eigen Haard.

Waarom dit raadsvoorstel?
Eigen Haard heeft de gemeente verzocht garant te staan voor onlangs gerealiseerde en 
beoogde investeringen in woningbouw in Ouder-Amstel. Het verzoek om garantie is 
gelimiteerd tot 1 juni 2022 en tot een bedrag van 11 miljoen euro aan nieuw te 
garanderen leningen.

Het WSW is feitelijk een onderlinge waarborgmaatschappij, met het sociale vastgoed van 
de woningcorporatie als onderpand. Het WSW houdt toezicht op de ontwikkelingen in de 
kasstroom en vermogensbuffer van de woningcorporaties en bepaalt aan de hand 
daarvan het 'borgingsplafond', oftewel het maximaal te borgen vreemd vermogen. Dit 
toezicht garandeert dat woningcorporaties een gezonde balans en gezonde kasstromen 
behouden, waardoor het risico wordt gereduceerd.

Als een woningcorporatie desondanks niet in staat blijkt om aan haar aflossings- en 
renteverplichtingen te voldoen, zijn er drie vangnetten, die achtereenvolgens worden 
aangesproken. Vangnet 1 bestaat uit de eigen kasstroom en vermogensbuffer van de 
corporatie. Vangnet 2 bestaat uit een obligoheffing bij de andere woningcorporaties in 
Nederland. Vangnet 3 bestaat uit de borgstelling en het vermogen van het WSW. Dit 
betreft een 100% renteloze lening door de overheid. De verdeling van deze lening is als 
volgt:

- 50% rijksoverheid;
- 25% alle aangesloten gemeentes;
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- 25% gemeente Ouder-Amstel (de achtervang waar het nu over gaat).

De zekerheidsstructuur van het WSW wordt actueel aangepast met als doel een 
mogelijke aanspraak van de achtervang door het WSW nog verder te verlagen. Het WSW 
is hiervoor “het Strategisch Programma” gestart in overleg met de overheid en de VNG.

Op basis van de buffers en zekerheden die eerst worden aangesproken voordat onze 
achtervang wordt aangesproken, acht het college het risico dat de gemeente loopt 
aanvaardbaar. Het risico weegt voldoende op tegen de voordelen die het biedt voor de 
financiering van sociale woningbouw, en uiteindelijk de betaalbaarheid van de woningen 
in de gemeente Ouder-Amstel. Ook levert Eigen Haard met deze investeringen een 
belangrijke bijdrage aan de verduurzaming en kwaliteit van de sociale huurvoorraad in de 
gemeente.

Wat gaan we doen?
Het college vraagt dan ook te besluiten om een gelimiteerde achtervang-overeenkomst 
aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ten gunste van Eigen 
Haard ter grootte van 11 miljoen euro, met een looptijd tot 1 juli 2022.

Wat is het maatschappelijke effect?
Het rentevoordeel wat Eigen Haard krijgt door de achtervang vertaalt zich in een 
maandelijks huurvoordeel voor de inwoners die in de gemeente Ouder-Amstel van Eigen 
Haard huren. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
n.v.t.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Opname van deze garantie in de risicoparagraaf van de begroting en jaarrekening. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Na akkoord wordt dit naar Eigen Haard gecommuniceerd.

Wat is het vervolg?
n.v.t.

Hoe monitoren en evalueren we?
Het WSW houdt toezicht op de ontwikkelingen in de kasstroom en vermogensbuffer van 
de woningcorporaties. Het WSW verstrekt jaarlijks aan gemeentes die achtervang 
hebben verstrekt een overzicht van de uitstaande leningen met achtervang van de 
gemeente en de WOZ waarde van het bezit (onderpand) van de corporatie in de 
gemeente.

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

de secretaris,      de burgemeester
R.S.M. Heintjes              J. Langenacker
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Voorgesteld besluit
BESLUIT :
1. Het Bouwstenendocument ‘Spijkers met koppen’ vast te stellen als richtinggevend 
document voor de verdere uitvoering van het Centrumplan
Ouderkerk aan de Amstel.
2. De bereidheid uit te spreken uitvoering te geven aan de eerste fase en op basis van een 
uitgewerkt plan nadere voorstellen voor investering te verwachten.
3. Een stedenbouwkundig bureau opdracht te geven een uitwerking op te stellen bedoeld om 
de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het
graskeiengebied en/of het schapenveld in kaart te brengen én de inrichting van Het Kampje 
concreet vorm te geven op te leveren medio november 2020.
4. In te stemmen met het doen van onderzoek voor parkeerbeleid en parkeerregime.
5. Voor het verrichten van de onderzoeken genoemd onder 3 en 4 een voorbereidingskrediet 
beschikbaar te stellen van 70.000 euro.
6. De intentie uit te spreken bereid te zijn medewerking te verlenen aan wijziging van het 
bestemmingsplan ten behoeve van de ruimtelijke en economische
ontwikkelingen die in het Bouwstenendocument worden benoemd, horeca Het Haventje, 
nieuwe functie pastorie, herontwikkeling voormalig Rabobankgebouw.
7. Samen met de werkgroep de coproductie voort te zetten.
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Nummer 2020/45  
 
 
datum raadsvergadering : 24 september 2020 
onderwerp : Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel 
portefeuillehouder : C.C.M. Korrel-Wolvers en M. van der Weele. 
datum raadsvoorstel : 18 augustus 2020 
 
Samenvatting 
In de raadsvergadering van 27 februari 2020 is het besluit genomen om een vervolg te 
geven aan het coproductieproces Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel. Als resultaat van 
dat proces wil de raad dat er uitgangspunten zijn opgesteld voor een stedenbouwkundige 
uitwerking waarover zij in september 2020 kunnen besluiten en door kunnen naar een 
volgende stap.  
Het Bouwstenendocument ‘Spijkers met koppen’ is in coproductie opgesteld. Het bevat een 
schets van de gewenste ontwikkelingen in verschillende deelgebieden binnen het centrum. 
Het draagvlak binnen de samenleving is op de hoofdlijnen groot, waarbij aangetekend 
moet worden dat niet ieder individu zich exact kan vinden in alle elementen van het plan. 
Onderdeel van de haalbaarheid is het kunnen bekostigen van de in het plan beschreven 
ontwikkelingen. Door uit te gaan van uitvoering in fases en door gebruik te maken van 
subsidiemogelijkheden en ruimtelijke ontwikkeling waaruit opbrengsten zijn te verwachten, 
is een deel van de kosten gedekt. Een investering van de zijde van de gemeente is ook 
noodzakelijk. 
Het Bouwstenendocument als resultaat van het coproductieproces bevat alle elementen op 
grond waarvan een uitvoeringsontwerp (stedenbouwkundig/landschapsdeskundig) kan 
worden opgesteld. Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om tot realisatie van 
gewenste ontwikkelingen te komen.  
Aan de raad worden voorstellen gedaan om te komen tot uitvoering van het 
Bouwstenendocument en daartoe de nodige kaders te stellen en richtinggevende besluiten 
te nemen.   
 
Wat is de juridische grondslag? 
Uitvoering geven aan het raadsbesluit van 27 februari 2020.  
 
Wat is de voorgeschiedenis? 
Begin 2019 heeft de raad besloten om in coproductie de ambities voor het 
centrumgebied op te halen. Dit proces is vormgegeven in samenwerking met de 
werkgroep Centrumplan onder leiding van het onafhankelijke bureau Início. Doel van dit 
proces was een gedragen ambitiedocument opleveren. De gemeenteraad heeft aan het 
begin van het coproductieproces de volgende kaders vastgesteld: 
- het projectgebied (van het Haventje tot Kerkburg) 
- bestaand en nieuw beleid 
- financieel neutraal 
 
Op 27 februari 2020 heeft de raad besloten het Ambitiedocument als kader aan het 
vervolgproces toe te voegen. Tevens is besloten het vervolgproces in coproductie voort 
te zetten. Daarbij dienden het gemeentebestuur, eigenaren, ontwikkelaars van relevant 
vastgoed in het gebied, inwoners en ondernemers te worden betrokken. Als resultaat van 
dit proces wil de raad dat er uitgangspunten zijn opgesteld waarover zij in september 
2020 kunnen besluiten en door kunnen naar een volgende stap.  
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Het resultaat is van de hand van de bij de coproductie betrokken partijen. Het 
Bouwstenendocument is als bijlage bijgevoegd. 
 
Waarom dit raadsvoorstel? 
Om tot een volgende fase te komen in het realiseren van het Centrumplan Ouderkerk 
aan de Amstel, is in deze fase kader stellende en richtinggevende besluitvorming van de 
raad nodig. Het gaat om besluiten die het opstellen van een stedenbouwkundige 
uitwerking mogelijk maken. Ook betreft het besluiten die belangrijk zijn om 
ruimtelijke/economische initiatieven te kunnen ontplooien. 
 
Hieronder volgt een algemene inleiding op de deelgebieden. Vervolgens wordt 
aangegeven welke besluiten wij van u vragen zodat de realisatie van het centrumplan 
een volgende fase in kan gaan. 
 

0.Algemeen 
Het resultaat is met inzet van veel betrokken inwoners tot stand is gekomen. Het 
Bouwstenendocument geeft aan welke kansen er liggen om Ouderkerk aan de Amstel 
een kwalitatieve impuls te geven die recht doet aan de historische waarde en de diverse 
centrumfuncties. Het plan is voldoende concreet om als uitgangspunt te dienen bij een 
opdracht aan een stedenbouwkundige/landschapsarchitect.  
De realisatie hiervan vraagt op onderdelen nog verdere uitwerking en onderzoek.  
 

1. Het Haventje 
Het uitgangspunt is dat de locatie van de huidige supermarkt gehandhaafd wordt. De 
exacte omvang (binnen het bouwvlak) van deze supermarkt is niet aan de gemeente om 
te bepalen. De wens is wel dat er een kwalitatief hoogwaardige supermarkt is, die 
rekening houdt met, en aansluit op het bestaande winkelaanbod.  
 
Een aanvulling in dit deelgebied is de voorgestelde ontwikkeling van kleinschalige horeca 
op de kop van het Haventje. Ondersteunen van deze ontwikkeling betekent dat we als 
gemeente bereid zijn om grond te verkopen en het bestemmingsplan aan te passen. 
Een van de effecten van deze keuze is dat voor de roeivereniging Amstelgeuzen een 
andere thuisbasis gevonden moet worden.   
Het voorstel tot uitgraven/vergroten van het wateroppervlak is een optie, maar vraagt 
om een grote investering. Het mogelijk maken van een horecapunt betekent dat overleg 
gevoerd moet worden met de initiatiefnemer over de aan te brengen faciliteiten (onder 
andere sanitaire voorzieningen voor passanten). Streven is om de ontwikkeling van het 
Haventje financieel neutraal te doen.  
 

2. Dorpsstraat  
De Dorpsstraat vormt het hart van het boodschappengebied. Zeker in een ‘boodschappen 
plus’ benadering – boodschappen doen met de mogelijkheid tot sociaal contact- moet het 
winkelen prettig en comfortabel zijn. Verkeer speelt daarbij een belangrijke rol. De auto 
te gast, kort parkeren en middellang parkeren, plaats voor verduurzaming van het 
gebied door faciliteiten voor de fietsend bezoekers en oplaadpunten. Het 
Bouwstenendocument doet op het gebied van verkeer een aantal aanzetten. Deze 
moeten verder uitgewerkt worden in een mobiliteitsplan met een bijpassend 
parkeerbeleid.  
 

3. Kerkstraat & Rabobankgebouw 
De Kerkstraat vormt een logische verbinding met ‘t Kampje. Vanaf de Dorpsstraat wil je 
een inrichting van de openbare ruimte waarbij er een natuurlijke overloop ontstaat naar 
de (terras)activiteiten op ‘t Kampje. Om vanuit de Dorpsstraat meer zicht op ‘t Kampje te 
geven, zou een verbreding van de Kerkstraat hier een optie zijn. Het voormalig 
Rabobankgebouw kan eventueel iets worden opgeschoven richting de Korendragerstraat. 
Dit is natuurlijk alleen mogelijk bij nieuwbouw en medewerking van de vastgoedeigenaar. 
Ook moet onderzocht worden of het historisch gezien wel wenselijk is dit straatbeeld 
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(qua breedte, opschuiven gevellijn) aan te passen. De raad wordt gevraagd de 
bereidheid uit te spreken om ruimtelijke medewerking te verlenen aan een uitwerking op 
deze locatie passend binnen de kaders van het Bouwstenendocument. 
 

4. ‘t Kampje 
Het deelgebied ‘t Kampje speelt een bepalende rol in het centrumgebied. Op een relatief 
klein gebied komen veel functies bij elkaar, die samen goed tot hun recht moeten 
komen. Een ideaal Kampje functioneert als trekpleister voor inwoners en bezoekers en 
maakt van heel Ouderkerk een interessante en aantrekkelijke verblijfsplaats, waar je niet 
alleen komt om je boodschappen te doen. Bovendien is er ruimte voor de jaarlijkse 
kermis en andere festiviteiten en wordt het historische en uitnodigende karakter verder 
versterkt.  
In het Bouwstenendocument is gekozen voor verdeling in vier zones. De verbinding 
tussen deze zones en de herkenbaarheid van de functie per zone moet in de 
stedenbouwkundige uitwerking vormgegeven worden. Als de raad zich kan vinden in 
deze richtinggevende uitgangspunten, dan moeten deze deel uitmaken van de opdracht 
aan een stedenbouwkundige.   
 

5. Historische hart. 
De cultuurhistorische waarde van onder meer de Portugees Israëlitische begraafplaats, 
de Nederlands Hervormde kerk (de Amstelkerk), het museum Amstelland, de Urbanus 
kerk alsmede de landschappelijke inbedding van deze gebouwen is groot. Samenwerking 
tussen de partijen die feitelijk het historisch hart maken is cruciaal om de beleving te 
ondersteunen. Het herinrichten van dit deelgebied, uiteraard in samenhang met  
‘t Kampje en overlopend naar de Kerkstaat/ Dorpsstraat, is wenselijk.  
Het stedenbouwkundige uitwerkingsplan moet hier een verdere concrete invulling aan 
geven. 
 
De Pastorie is ook een beeldbepalend onderdeel van het historische hart. De locatie heeft 
momenteel een maatschappelijke bestemming. In het Bouwstenendocument wordt 
gedacht, wel in de toekomst, aan een andere invulling, bijvoorbeeld kantoor of 
kleinschalige horeca.  
Uiteraard is de eigenaar van de pastorie hier leidend. Het is voor de toekomstige 
uitwerking wenselijk dat de raad de bereidheid uitspreekt om voorgestelde nieuwe 
ontwikkelingen positief te benaderen. 
 

6. Het keienveld & grasveld 
Alleen over het graskeienveld zijn de meningen verdeeld. Er is niet het gewenste 
draagvlak gevonden voor één duidelijke ontwikkelrichting. Punt van discussie is het wel 
of niet bebouwen van een deel van het gebied. Tegenstanders van bebouwen benoemen 
nadrukkelijk dat het historisch zo is dat dit deel van Ouderkerk aan de Amstel nog nooit 
bebouwd is geweest. Daarmee is het een uniek stukje ruimte in het hart van het dorp. 
Voorstanders van bebouwen noemen de unieke mogelijkheid voor wonen in het hart van 
het dorp, het versterken van het plein doordat bebouwing een duidelijke grens geeft aan 
een plein en dat bebouwen kan dienen als kostendrager voor de realisatie van het 
centrumplan. Ook het ‘schapenveldje’ Julianalaan is naar voren gekomen als mogelijke 
bouwlocatie en dus kostendrager. 
 
Omdat er geen duidelijk uitgangspunt naar voren komt uit het Bouwstenendocument is 
het voorstel een stedenbouwkundig bureau (eventueel in samenspraak met Mooi Noord-
Holland ) te vragen een visie te geven op de stedenbouwkundige aspecten van eventuele 
bebouwing op het graskeienveld en/of schapenveldje.  
 

7. Parkeren 
Ten aanzien van parkeren in het centrum, is de essentie dat de beschikbare 
autoparkeerplaatsen in het centrum zijn voorbehouden aan kort en middellang 
parkeerders. Uitgangspunt is dat de parkeerruimte voor de winkels uitsluitend worden 
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gebruikt door winkelend publiek en dat er een klantvriendelijk parkeerregime geldt. Voor 
zover mogelijk gratis. Voor langparkeerders (veelal werknemers) zullen alternatieven 
moeten worden onderzocht, passend bij ons duurzaamheidsbeleid. Parkeerregulering is 
een complexe opgave en daar is externe expertise voor nodig. Voorgesteld wordt een 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden en de effecten. Dit onderzoek zal moeten 
worden beschouwd in onze omgeving, waar de vraag naar parkeerplaatsen toeneemt. 
Bijvoorbeeld door Amsterdam Autoluw en het succes van de R-Net bus. 
Bij dit vraagstuk zullen de belanghebbenden, zoals de ondernemers, aanwonenden en 
werkgevers worden betrokken.  
Ander uitgangspunt is dat een parkeerregime niet mag leiden tot verschuiving naar 
omliggende wijken. Er is behoefte aan een parkeerregime waarbij het mogelijk is in te 
spelen op de situatie, dat mogelijk gefaseerd kan worden ingevoerd en waarbij 
voldoende handhaving kan worden ingezet. De exploitatie moet budgetneutraal zijn. In de 
opdracht tot onderzoek voor parkeerbeleid en parkeerregime gaat dit als kader mee.  
Verder voorziet het Bouwstenendocument in meer en betere fietsparkeerplaatsen in het 
centrum. 
 

8. Detailhandel 
De conclusie uit de rapporten van Rho, EFMI, Decisio en de Detailhandelstructuurvisie 
(en second opinion De Nieuwe Winkelstraat) is dat voor een economisch vitaal centrum 
van Ouderkerk aan de Amstel een supermarkt noodzakelijk is als trekker voor het 
winkelend publiek. Meer m2 winkelvloeroppervlak (wvo) is daarvoor wenselijk. De 
detailhandelstuctuurvisie (DHSV) geeft aan dat de ideale supermarktgrootte voor een 
dorp als Ouderkerk aan de Amstel tussen de 1000-1200m2 wvo ligt en dat er nog 
groeiruimte is voor 800m2 wvo is in het dorp. De groeiruimte wordt in de toekomst voor 
372m2 wvo gebruikt door Jumbo Sluisplein die uitbreiding in voorbereiding heeft. De 
overige ruimte kan ten goede komen van het centrum. 
Hoewel de huidige locatie zich op basis van de DHSV niet optimaal leent voor een 
supermarkt met de daarin benoemde ideale grootte, is de werkgroep van mening dat de 
huidige locatie voldoende potentieel heeft om de functie als trekker voor detailhandel 
waar te maken. Het behouden van een supermarkt op de huidige locatie heeft allereerst 
het meeste draagvlak, gelet op de uitkomsten van het ambitiedocument. Uitbreiding op 
de huidige locatie zou kunnen, indien er geen extra parkeerplaatsen gerealiseerd hoeven 
te worden. Ook zonder uitbreiding van de vierkante meters en de parkeerplaatsen kan de 
huidige locatie naar de analyse van de werkgroep functioneren als een full service 
supermarkt. Verkenning in de supermarktbranche heeft uitgewezen dat afschaling naar 
kleinere formules op korte termijn niet noodzakelijk is. De aantrekkingskracht kan zelfs 
versterkt worden indien een supermarktketen een meer complementair 
(maatwerk)aanbod heeft ten opzichte van de bestaande supermarkt en speciaalzaken in 
het dorp. Ook voor uitbreiding van de overige retail wordt de locatie van het 
Rabobankpand aangegeven als optie om de overgebleven marktruimte vanuit de DHSV in 
te vullen. In de DHSV is een zoekgebied weergegeven waarbinnen een supermarkt moet 
landen om ideaal combinatiebezoek te genereren. De huidige locatie valt in dit 
zoekgebied. De pandeigenaar van de huidige supermarktlocatie voert gesprekken om aan 
deze voorwaarden voor een economisch vitaal centrum mee te werken. 
 
Financiering. 
In het raadsbesluit van 27 februari 2020 is onder meer opgenomen dat direct na 
oplevering van het Bouwstenendocument een opdracht aan een stedenbouwkundige 
verleend moet worden. Daarnaast heeft de raad eerder kaders bepaald voor het project 
centrumplangebied zoals haalbaarheid, werken in coproductie en een financieel neutrale 
uitvoering. 
 
De externe adviseur, COUP Urban Producers, heeft een globale begroting gemaakt 
voor de realisatie. De verwachting is dat een totaalbedrag van 2,2 miljoen euro nodig is 
voor de complete uitvoering zoals in het Bouwstenendocument is beschreven. 
Voor de uitvoering van het Bouwstenendocument is draagvlak om de herinrichting van  
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‘t Kampje als eerste fase van de uitvoering op te pakken. Voor de realisatie daarvan doet 
zich bovendien de kans voor om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen bij het 
Schipholfonds (SLS). Dit fonds geeft subsidie aan projecten die in participatie met de 
inwoners worden gedaan, de leefbaarheid direct vergroten en duurzaam zijn. Aan een 
subsidieaanvraag zijn voorwaarden verbonden.  Wij voeren overleg met het SLS om de 
mogelijkheden voor subsidie voor de uitvoering van fase I concreet te maken. Een 
belangrijke voorwaarde is evenwel dat er sprake moet zijn van 50/50 cofinanciering 
vanuit de gemeente. 
 
De kosten van de herinrichting van de openbare ruimte ‘t Kampje schatten we in op  
1,1 miljoen euro. De 50% bijdrage van de gemeente is dan 550.000 euro. Het resultaat 
van de stedenbouwkundige uitwerking gaat inzicht geven in de ruimtelijke kaders en 
meer specifiek de benodigde investering. De uitwerking verwachten we medio november. 
Parallel daaraan werken we aan de concretisering van de hiervoor genoemde SLS 
subsidie. Met deze inzichten komen we begin 2021 met een voorstel tot het doen van 
een investering inclusief de wijze waarop wij deze investering kunnen bekostigen.  
 
Aan zowel het parkeeronderzoek als de stedenbouwkundige uitwerking zijn kosten 
verbonden. In totaal ramen we deze kosten op 70.000 euro. Deze zijn meegerekend in 
de raming van 1,1 miljoen. Het betreft hier voorbereidingskosten die, als het project 
wordt opgepakt en daartoe een investeringskrediet beschikbaar wordt gesteld, in de 
projectkosten worden verrekend. Daarna kunnen deze voorbereidingskosten 
meegenomen worden in de jaarlijkse afschrijving. Wij stellen u voor een 
voorbereidingskrediet van 70.000 euro beschikbaar te stellen ten laste van de algemene 
reserve.  
 
Het naar voren halen van de herinrichting van ‘t Kampje  betekent dat de beoogde 
planning voor uit te voeren groot onderhoud aangepast moet worden. De realisatie van ‘t 
Kampje krijgt prioriteit en andere geplande onderhoudswerkzaamheden worden 
opgeschoven. Dit zou uitstel kunnen  betekenen van geplande werkzaamheden aan de 
Ronde Hoep Oost, Prins Hendrikstraat en Sluisplein. De uitwerking hiervan moet nog 
plaatsvinden. Wij vinden enig uitstel acceptabel, maar ook deze 
onderhoudswerkzaamheden moeten wel uitgevoerd worden. Indien noodzakelijk wordt 
extra capaciteit ingehuurd om het uitstel van werkzaamheden tot een minimum te 
beperken. De kosten van deze extra capaciteit komen ten laste van de kosten 
herinrichting Het Kampje en maken dan onderdeel uit van de investeringsaanvraag. 
 
De uitvoering van het resterende deel van het Bouwstenendocument vraagt ook om 
verbeteringen van de inrichting van de openbare ruimte buiten ‘t Kampje. Het bekostigen 
van deze tweede fase is nog niet geconcretiseerd. Bebouwing op het graskeienveld of 
schapenveldje Julianalaan zou kunnen zorgen voor de financiële middelen. Om te kunnen 
afwegen of bebouwing bijdraagt aan voldoende ruimtelijke kwaliteit is een 
stedenbouwkundige uitwerking nodig. Het is wenselijk eerst deze uitwerking te laten 
opstellen en aan de hand daarvan het gesprek met de klankbordgroep te voeren. 
 
 
Wat gaan we doen? 
Na behandeling van dit raadsvoorstel, wordt opdracht verstrekt voor een 
stedenbouwkundige uitwerking voor de 1e fase, de herinrichting van ’t Kampje. Bij deze 
uitwerking hoort een berekening van de te verwachten uitvoeringskosten. Gelijktijdig 
word er stedenbouwkundig onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en effecten van 
bebouwing op het graskeienveld of schapenveld Julianalaan. 
 
De aanvraag voor het subsidieverzoek bij het SLS-fonds moet eind november ingediend 
worden. Dan moet er dus ook een  ruimtelijk plan zijn dat voldoet aan de 
randvoorwaarden van het SLS. 
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Daarnaast treffen wij de voorbereidende werkzaamheden om de ruimtelijke initiatieven 
te faciliteren alsmede de herinrichting van het openbare gebied, mogelijk te maken. 
 
We gaan in coproductie onderzoeken welke financiële middelen er zijn en welke fasering 
daar bij past. 
 
Wat is het maatschappelijke effect? 
Het maatschappelijk effect is een vervolg geven aan een plan dat op basis van 
coproductie tot stand is gekomen.  
 
Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Het centrumplan geeft aan welke ontwikkelkansen er zijn om het centrum van Ouderkerk 
aan de Amstel voor de toekomst te versterken.  
 
De gemeente kan ervoor kiezen het plan niet uit te voeren omdat er te weinig middelen 
zijn dan wel er inhoudelijk andere inzichten bestaan dan door coproductie nu tot stand is 
gekomen. Dit heeft niet de voorkeur omdat daarmee de herontwikkeling van het centrum 
op de lange baan wordt geschoven. Het aanwezige draagvlak vervalt en in de toekomst 
moet vanaf de start opnieuw nagedacht worden over de toekomst van het centrum.  
 
De gemeente kan ervoor kiezen een andere rol in te nemen en daarmee de regie los te 
laten. Als gemeente worden dan initiatieven vanuit de samenleving afgewacht om daar 
vervolgens op te reageren. Ook dit geniet niet de voorkeur omdat daarmee één van de 
doelstellingen voor het centrumplangebied (één samenhangend beeld dat recht doet aan 
het historische hart van Ouderkerk aan de Amstel) niet wordt gerealiseerd. 
 
De gemeente kan er voor kiezen om de realisatie gefaseerd uit te voeren. Daarmee 
worden investeringen gedaan als de middelen daartoe ook daadwerkelijk beschikbaar zijn 
en de ruimtelijke kaders volledig zijn vastgesteld. Een aanpak die onze voorkeur heeft en 
waarover het coproductieteam eveneens een aanbeveling heeft gedaan. Een dergelijk 
aanpak maakt dat in de tijd steeds stappen worden gezet die concreet zijn en die passen 
bij het plan dat nu voorligt. 
 
Wat hebben we hiervoor nodig? 
Vaststelling van het Bouwstenendocument als richtinggevend document voor de verdere 
uitvoering en medewerking van de raad om mee te denken over de fasering en 
financiering van de realisatie. 
 
Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 
Alle betrokken partijen zoals vastgoedeigenaren, inwoners, ondernemers en de 
proceswerkgroep worden geïnformeerd. Daarnaast wordt informatie over het 
vervolgproces gepubliceerd in het Weekblad Ouder-Amstel, op facebook en op de site 
www.samenmakenweouder-amstel.nl. Op deze website staan ook het Ambitiedocument 
en de bijbehorende bijlagen. Deze website blijft zo lang het project loopt, toegankelijk 
voor ideeën van inwoners en andere betrokken Ouderkerkers over het centrum.  
 
Wat is het vervolg? 
Wanneer de gemeenteraad instemt met de voorstellen wordt opdracht gegeven voor de 
stedenbouwkundige uitwerking. Daarnaast worden de voorbereidingen getroffen om de 
uitvoering te kunnen realiseren zodra de stedenbouwkundige uitwerking gereed is.  
 
Hoe monitoren en evalueren we? 
We houden u als gemeenteraad doorlopend op de hoogte van de processtappen. Tevens 
zal de Raad onderdeel uitmaken van dit proces voor het centrum van Ouderkerk aan de 
Amstel. 
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020 nummer 
2020/45 
 
 
BESLUIT : 
 

1. Het Bouwstenendocument ‘Spijkers met koppen’ vast te stellen als 
richtinggevend document voor de verdere uitvoering van het Centrumplan 
Ouderkerk aan de Amstel. 

2. De bereidheid uit te spreken uitvoering te geven aan de eerste fase en op basis 
van een uitgewerkt plan nadere voorstellen voor investering te verwachten. 

3. Een stedenbouwkundig bureau opdracht te geven een uitwerking op te stellen 
bedoeld om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele bebouwing van het 
graskeiengebied en/of het schapenveld in kaart te brengen én de inrichting van 
Het Kampje concreet vorm te geven op te leveren medio november 2020.  

4. In te stemmen met het doen van onderzoek voor parkeerbeleid en 
parkeerregime.  

5. Voor het verrichten van de onderzoeken genoemd onder 3 en 4 een 
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van 70.000 euro. 

6. De intentie uit te spreken bereid te zijn medewerking te verlenen aan wijziging 
van het bestemmingsplan ten behoeve van de ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen die in het Bouwstenendocument worden benoemd, horeca Het 
Haventje, nieuwe functie pastorie, herontwikkeling voormalig Rabobankgebouw. 

7. Samen met de werkgroep de coproductie voort te zetten. 
 

 
 

 

 

Ouder-Amstel, 24 september 2020 
 

 
  
  

De raad voornoemd, 
 
de raadsgriffier,              de voorzitter, 
  

Mevr. L.W.F. Orscek-
Moolenaar 

            Mevr. J. Langenacker 
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1. Van ambities naar bouwstenen 
 
Met elkaar willen we ons dorpscentrum verbeteren en verlevendigen. In 2019 maakten betrokken Ouderkerkers: bewoners, ondernemers, ambtenaren en 
nog vele anderen in coproductie het Ambitiedocument Centrumplan. Hierin wordt duidelijk wat de wensen en verlangens van de Ouderkerkers zijn voor de 
toekomst van hun dorpscentrum. Het laat nog niet zien hoe dit alles in de praktijk vorm te geven en te realiseren.  
 
Op 27 februari 2020 kreeg het Ambitiedocument ook de instemming van de raad. Daarbij gaf de raad de opdracht ook het vervolgproces in coproductie op te 
pakken. Met als resultaat, dat de raad in september 2020 kan besluiten om de voorstellen stedenbouwkundig te laten uitwerken.  

Geen eenvoudige opdracht gezien de complexiteit van het centrumplan, de financiële mogelijkheden en de beschikbare tijd. De situatie werd nog wat 
ingewikkelder toen in maart de coronacrisis uitbrak.  

 

1.1 Procesopzet 
Alle reden dus om voortvarend met elkaar in coproductie aan de slag te gaan: een werkwijze waarbij inwoners, bestuurders en ambtenaren op gelijke voet 
samenwerken. Op deze manier ontstaat al werkende ruimte voor beweging, verbetering en vernieuwing. De problemen, die we tegenkomen lossen we 
samen op. Om het vervolgproces in goede banen te kunnen leiden is een brede klankbordgroep samengesteld. In totaal gingen 25 betrokken Ouderkerkers 
aan de slag. (Voor een overzicht van de deelnemers, zie bijlage 1).  
 
Deze groep is samengesteld uit (oud) deelnemers van de werkgroep, die het Ambitiedocument samenstelden en aangevuld met enkele nieuwe deelnemers. 
Vanwege de enorme inspanningen die nodig waren – er was veel uit te zoeken en uit te werken –werd uit de klankbordgroep een kerngroep geformeerd: zes 
bewoners, twee wethouders, een projectleider van de gemeente en een extern adviseur. Deze kleine groep, ook wel ‘het werkpaard’ van de klankbordgroep 
genoemd, werd verantwoordelijk voor de praktische voortgang. De overige deelnemers aan de klankbordgroep kregen daarmee een meer toetsende en 
aanvullende rol. Zij hebben nauwlettend meegelezen en meegedacht met de kerngroep. Hun focus lag daarbij vooral op het waarmaken van de ambities uit 
het Ambitiedocument.  
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1.2 Werkwijze  
De kerngroep heeft vervolgens een werkwijze opgesteld. Daarbij volgde zij onderstaande vier stappen:  

1. Intensieve gesprekken voeren met zoveel mogelijk betrokken partijen: Wat zijn hun verwachtingen over ons dorpscentrum? Wat gebeurt er in 
hun werkgebied? Met welk toekomstbeeld geven zij hun strategie vorm? En wat kunnen we met elkaar doen om tot een onderscheidend en 
aantrekkelijk dorpscentrum te komen? 

2. Studie maken van documenten en ter zake deskundigen horen; om een beeld te krijgen wat er op de verschillende gebieden/ in de verschillende 
branches aan het gebeuren is.  

3. De informatie verwerken en in samenhang bezien en bediscussiëren. Gaandeweg verschoof de aandacht meer naar de praktische uitvoerbaarheid 
en kwamen de financiële consequenties van de plannen in zicht.  

4. Gevolgtrekkingen en concretisering; met uiteindelijk de besluitvorming in de kern‐ en klankbordgroep, uitmondend in dit rapport.  
 
Bij de eerste drie stappen hebben we in kleine teams gewerkt op basis van de 
volgende thema’s: 

a. Economische Vitaliteit (retail en horeca, recreatie en toerisme, overig 
bedrijfsleven)  

b. Historiciteit 
c. Openbare Ruimte 

 
In de kerngroep en in de klankbordgroep is collectief aandacht besteed aan 
de invalshoeken duurzaamheid en leefbaarheid bewoners. Op de volgende 
pagina vindt u onze werkwijze schematisch in beeld gebracht.  
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1.3 Communicatie  
Onze intentie was (en is) om onze onderzoeksbevindingen en de resultaten van ons voortschrijdend inzicht regelmatig te communiceren met alle 
belanghebbenden. De maatregelen in verband met het coronavirus zorgden voor de nodige restricties. Desondanks vonden er gesprekken plaats met het BIZ‐
bestuur, Oranjecomité, Historische vereniging Wolfgerus van Aemstel, Stichting Promotie Ouder‐Amstel en individuele winkeliers. Op deze gesprekken 
volgden groepsbijeenkomsten met ondernemers en inwoners.  
Het Weekblad voor Ouder‐Amstel is met regelmaat ingezet voor updates, zowel online als offline. Verder had de kerngroep in de klankbordgroep een eigen 
kritische huisvriend in de buurt: tweewekelijks vonden terugkoppelingsgesprekken met de klankbordgroep plaats. Hieruit kwam veel input en stof tot 
nadenken voor de kerngroep.  
 
1.4 Tenslotte 
Coproductie is een fascinerende werkwijze en een leerrijke ervaring voor alle betrokken. Dit vraagt dus om een zorgvuldige evaluatie op redelijk korte termijn.  
 
In dit rapport wordt de aandacht vooral gericht op de inhoudelijke opbrengsten van ons samenwerkingsproces; de inrichtingscriteria en de bouwstenen die 
kunnen fungeren voor het maken van een stedenbouwkundig plan/ontwerp. Helemaal compleet kan dit rapport niet zijn; er zijn nog ‘losse eindjes’: 
vraagstukken, die de inzet van specialisten en/of de medewerking van andere externe partijen vereisen. We geven aan waar dit het geval is. Verder zijn we 
beschikbaar om bij te dragen aan de benodigde oplossingen.  
 
Gedurende het proces zijn we onder de indruk geraakt van de betrokkenheid van de bewoners en ondernemers. Bij elke ontmoeting openbaarden zich 
nieuwe perspectieven. Met deze rapportage is geprobeerd recht te doen aan de geïnvesteerde energie van alle betrokkenen.  
Wat ons betreft: ‘Op naar de volgende stap’.  
Het is nu het goede moment om spijkers met koppen te slaan. 
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2. Vertrekpunten 
 
We hebben onze onderzoeksactiviteiten gericht op vijf onderwerpen: historiciteit, economische vitaliteit, openbare ruimte, leefbaarheid bewoners en 
duurzaamheid. Hieronder volgt de inhoudelijke samenvatting. Deze samenvatting hanteren we verder bij het wegen en prioriteren van de verschillende 
inrichtingsopties.  

2.1 Historiciteit; begrip van ons verleden is relevanter dan ooit  
Ouderkerk is het geografisch hart van Amstelland. Hier is 1000 jaar geleden de ontwikkeling van Amstelland begonnen, het eerste geschrift met vermelding 
stamt uit 1105. Het is een reis door de tijd aan de hand van het verhaal vanaf 1105. Van de fundamenten van de middeleeuwse voorlopers van de 
Amstelkerk, de aangetroffen tufsteen en boomkistbegravingen uit die tijd, via het 12e‐eeuwse machtscentrum van de Heeren van Aemstel naar de stichting 
van Beth Haim in 1614. Maar de geschiedenis zet zich door. In 1867 kwam Pierre Cuypers langs om de Sint Urbanuskerk te bouwen. Uit het archeologisch 
onderzoek van 2016 blijkt dat op het graskeienveld de kleilaag uit de 11e eeuw wellicht ongestoord aanwezig is of kan zijn. Nooit hebben hier gebouwen in 
steen gestaan.  

Kortom we wonen op een heel bijzonder stukje aarde. In dit kader past het om de ingang van Beth Haim beter zichtbaar en meer verbonden te maken met 
‘t Kampje. Met heldere zichtlijnen, zodat inwoners en bezoekers het entreepaviljoen meteen kunnen zien en dit bijzondere rijksmonument uitnodigt tot een 
bezoek. En, als het even kan, een herhalingsbezoek.  

De missie die we nu hebben is om die historie vanaf de middeleeuwen tot de 19e eeuw een meer prominente plaats te geven in de manier, waarop we onszelf 
presenteren aan de wereld. Bijvoorbeeld door al deze elementen met elkaar te verbinden in een verhaal: het bijzondere verhaal van Ouderkerk. Daarom is de 
herprofilering en opwaardering van ons historisch hart van belang. Daardoor groeit de herkenbaarheid en de toegankelijkheid van ons dorp, en neemt 
tegelijkertijd de aantrekkingskracht toe. De verwachting is dat dit gunstige gevolgen heeft voor de aantrekkingskracht en de levendigheid van ons dorp en de 
levensvatbaarheid van onze winkels. Met hopelijk een bijzonder gunstig effect voor ons museum en ons historisch erfgoed. Als begrenzing geldt, dat 
Ouderkerk met al deze extra activiteiten wel haar eigenheid moet behouden. Niemand streeft ernaar om van Ouderkerk een nieuw soort Giethoorn of Zaanse 
Schans te maken.  
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2.2 Economische vitaliteit  
De aantrekkingskracht van ons dorpscentrum wordt eveneens in belangrijke mate bepaald door 
ons winkelaanbod; zeker voor de Ouderkerkers zelf geldt het belang, dat je in je eigen dorp 
terecht kunt voor de dagelijkse boodschappen. Hierbij wordt de supermarkt gezien als magneet 
en klantentrekker, die tegelijkertijd zorgt voor meer aanloop bij lokale winkels in de Dorpsstraat 
en Kerkstraat. Hoe groot die aantrekkingskracht is, is mede afhankelijk van de reputatie van de 
formule en het assortiment.  

Ons onderzoek leert, dat er bij inwoners en ondernemers een voorkeur bestaat voor het 
handhaven van de supermarkt op haar huidige locatie. Voor een alternatieve locatie op ‘t 
Kampje bestaat heel weinig draagvlak. Bovendien ziet de franchisenemer van de Plus op dit 
moment voldoende mogelijkheden om ook binnen de huidige condities rendabel te kunnen 
functioneren. Ondertussen leert nader onderzoek, dat ook een andere hoogwaardige 
supermarktketen belangstelling heeft voor deze locatie (zie bijlage 2). 

De ondernemers geven de volgende unique selling points van het centrum aan: de persoonlijke 
service, de betrokkenheid van de winkeliers bij hun klanten, de dorpse atmosfeer en de 
gezelligheid van het winkelgebied. ‘Een oase vlak onder de rook van Amsterdam’. Mogelijk heeft 
deze karakterisering een element van ‘wishful thinking’. Duidelijk is, dat genoemde kwaliteiten 
belangrijk zijn, zeker wanneer e‐commerce in combinatie met kunstmatige intelligentie verder 
oprukt en steeds meer mensen hun goederen bestellen van achter de computer.  
 
In deze context moet ‘de stenen winkel’ dus inderdaad veel doen aan het bieden van extra 
toegevoegde waarde en aan klantenbinding, anders dreigt koopkrachtafvloeiing en op termijn 
zelfs leegstand. Vastgoedeigenaren en ondernemers zullen hier de handen ineen moeten slaan 
en samen sturen op een passend en aanvullend horeca‐ en winkelaanbod. Bijvoorbeeld door 
samen een winkelstraatmanager aan te stellen.  
 
De olifant in de kamer is en blijft de parkeersituatie. Veel mensen willen in de onmiddellijke 
nabijheid van een winkel kunnen parkeren, zeker voor hun dagelijkse boodschappen. 
Ondernemers zien een driedeling voor zich: kort parkeren voor de snelle boodschap, middellang 
parkeren om prettig in het centrum te kunnen verblijven en lang parkeren buiten het 
dorpscentrum. Van belang hierbij zijn echter ook de consequenties voor de 
omwonenden/bewoners en de werknemers van de verschillende bedrijven. In hoofdstuk 3 
komen we hierop terug.  
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Een ander heikel punt voor veel ondernemers is, dat de huurprijs hoog is. Dit vormt een belangrijk deel van hun kosten en bepaalt mede in belangrijke mate 
het rendement van hun ondernemerschap. Hoewel de huurprijs een zaak van vraag en aanbod is, is dit wel een bepalend element. Nu de wijze van winkelen 
verandert en de fysieke winkel minder belangrijk wordt, vraagt dit een lange termijnvisie van alle betrokkenen.  
 
2.3 Openbare ruimte  
De inrichting van de openbare ruimte en de verkeerskundige inrichting kan de verblijfskwaliteit en de veiligheid van het centrum verbeteren. Mensen vinden 
beter hun weg, worden veiliger naar hun bestemming geleid en voelen zich in het centrum meer “thuis”. De aantrekkelijkheid van het winkelgebied kan 
worden versterkt door een herkenbare, uniforme uitstraling. In dit straatbeeld horen ook inrichtingselementen zoals hoogwaardige straatlantaarns, bankjes 
en (afsluitbare) afvalbakken. De uitstraling van de gevels van de winkels (ook de supermarkt) zouden moeten passen in dit beschermd dorpsgezicht. Door 
nieuwe ingrepen worden de Amstel en de Bullewijk bij voorkeur beter zichtbaar en toegankelijk.  

Waar mogelijk en gewenst wordt er op ‘t Kampje en in de Kerkstraat meer levendigheid gerealiseerd.  

Het bevoorraden van de winkels tijdens de drukke verkeersmomenten wordt als problematisch ervaren, zeker bij volle terrassen. Bij ons dorpscentrum past 
een verkeersbenadering, waarbij het ‘snelle’ verkeer slechts te gast is en het langzame verkeer (fietsers en voetgangers) het tempo bepaalt. Dus een duidelijk 
‘auto te gast’ beleid. 

’t Kampje kan vanaf de Dorpsstraat zichtbaarder worden, bijvoorbeeld door een verbreding van de Kerkstraat. Zo ontstaan er iets meer bruikbare vierkante 
meters en ontstaat er meer terrasruimte en een heus horecastraatje. Zeker wanneer een onderneming met een concept zoals de Banq zich hier zou vestigen.  

‘t Kampje, in combinatie met het graskeienveld, biedt voldoende ruimte voor het kort en middellang parkeren, de kermis en andere festiviteiten. Ook het 
Haventje verdient aandacht; het heeft potentie om er een gezellig verblijfsgebied van te maken; denk aan horeca aan het water en een wat langere steiger, 
zodat waterrecreatie zich kan uitbreiden en recreanten eenvoudiger het centrum kunnen bezoeken. De overlast voor de omgeving is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt. 

2.4 Leefbaarheid bewoners dorpscentrum 
Inwoners waarderen Ouderkerk het meest om het dorpse karakter, de kleinschaligheid en gezelligheid. Ze voelen zich thuis omdat mensen naar elkaar 
omkijken, ervaren samenhorigheid en het heeft het sociale karakter van een authentieke dorpsgemeenschap. Kinderen kunnen er rustig en veilig opgroeien. 
Overheersende mening is dat het dorpsgevoel behouden moeten blijven. Ambitiedocument december 2019  

De inwoners van Ouderkerk voelen zich geprivilegieerd te kunnen wonen in een rustige en dorpse omgeving, terwijl de Randstad onder handbereik ligt. Zo 
combineren zij de voordelen van klein (ons dorp) met groot (het culturele‐, gezondheidszorg‐ en winkelaanbod van de grote stad). Schaduwzijde is dat groot 
in de vorm van sloepjes en wielrenners ook klein (onze rustieke dorp met ligging aan de Amstel) inmiddels goed weet te vinden. Met als gevolg op drukke en 
zonnige dagen overlast, zonder dat er veel kwaliteit (of inkomsten) aan ons dorp wordt toegevoegd. Er is sprake van een precair evenwicht; iedereen gunt 
wielrenners en sloepeigenaren natuurlijk hun hobby, maar niemand wil dat dit leidt tot onveiligheid of overlast. Ditzelfde geldt in meer of mindere mate voor 
de horeca en de festiviteiten in het dorpscentrum. Iedereen wil gezelligheid, niemand wil overlast. Tegelijkertijd weet iedereen die in een centrum woont dat 
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dit gepaard kan gaan met overlast. De tolerantie daarvoor wordt bevorderd door goed te zorgen voor het leefklimaat van de bewoners; bijvoorbeeld door de 
horeca niet onbeperkt te laten uitbreiden, duidelijke condities te stellen aan openingstijden, versterkte muziek en stringent te handhaven. Direct overleg met 
aanwonenden is een essentieel onderdeel bij wijziging in de fysieke omgeving. Er zal actief rekening gehouden moeten worden met de belangen van 
inwoners en aanwonenden.  

2.5 Vergroening en duurzaamheid  
In het gemeentelijk beleid wordt veel aandacht gegeven aan verduurzaming. En terecht; het gaat in de kern immers om de houdbaarheid van onze 
beschaving. Of in onze situatie heel praktisch het behoud van droge voeten en een gezond leefklimaat. In de notitie ‘Duurzaamheid Ouder‐Amstel 2017’ 
wordt gesteld dat nieuwe ontwikkelingen moeten inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Zo moeten extreme buien opgevangen kunnen worden en 
hittestress zoveel mogelijk worden voorkomen. Groen vermindert de kans op wateroverlast, verkoelt de stad in de zomer, zorgt voor het verbeteren van de 
luchtkwaliteit, stimuleert beweging en draagt bij aan een gevoel van sociale cohesie. Kortom: hoe groener, hoe beter. Onze opdracht, zoals ook verwoord in 
het ambitiedocument, nodigde vooral uit tot het praktisch aan de slag gaan met vergroening (zonder overigens de grootsheid van de onderliggende 
thematiek te willen ontkennen). In het kort: realiseer een groener centrumgebied met betere verblijfskwaliteit.   

Wij vertaalden onze groene intenties op de volgende wijze in dit plan:  

‐ vergroening van ‘t Kampje: een grasveld in het hart van ‘t Kampje in combinatie met het aanplanten van nieuwe bomen en struiken en/of in 
verrijdbare bakken in verband met evenementen  

‐ het bevorderen van het fietsgebruik door het verbeteren van de ‘parkeermogelijkheden’ 
‐ het plaatsen van meer laadpalen voor elektrische auto’s, fietsen en bootjes 
‐ met straks in het bouwproces o.a. aandacht voor: 

 modulair bouwen en flexibel gebruik 
 hergebruik van bouwmaterialen en grondstoffen 
 open bestrating (bijvoorbeeld met graskeien), zodat het regenwater goed weg kan  
 straatmeubilair met FSC‐keurmerk of nog beter: gebruik maken van hout uit bomenkap (A9 of elders) 
 het bevorderen van de toepassing van zonnepanelen 
 groene daken en gevels 

Bij de inrichting van ons centrum gaat het om het maken van duurzame keuzes – keuzes die moeder aarde wel of niet belasten. In het klein: ‘pak ik de auto of 
pak ik de fiets’. Maar ook iets groter: bij het ontwerpen en verder detailleren van het plan door stedenbouwkundige professionals. Bij de keuzes die gemaakt 
worden horen soms ook nadelige effecten, zoals bijvoorbeeld voor langparkeerders, mensen die aan 4 uur parkeren per dag niet genoeg hebben. Zij moeten 
in onze ogen, met uitzondering van de vergunninghouders, voortaan hun auto parkeren buiten het dorpscentrum. 
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3. Vertaalslag inrichtingscriteria per 
deelgebied 

 
Mensen willen elkaar ontmoeten in het centrum. Het heeft een sociale functie voor de hele dorpsgemeenschap en is een huiskamer voor alle Ouderkerkers (uit 
het Ambitiedocument 2019).  
 
Het centrum van Ouderkerk aan de Amstel bezit unieke kwaliteiten. In 2019 hebben bewoners zich massaal uitgesproken voor het behoud en waar mogelijk 
uitbouw van de bijzondere karakteristieken van ons dorp. Opvallend is de grote emotionele betrokkenheid waarmee de verlangens worden uitgesproken. 
Betrokken Ouderkerkers willen samen echt iets van ons dorpscentrum maken. Het is belangrijk en het telt! Dus is er enorme behoefte aan vooruitgang.  

Hieronder volgen onze plannen voor de meest gezichtsbepalende onderdelen van ons dorpscentrum: het Haventje, de Dorpsstraat, de Kerkstraat en 
‘t Kampje. Met als slotparagraaf overdenkingen met betrekking tot de parkeerproblematiek In het dorpscentrum. 

Bij de opzet van onze rapportage hebben we er bewust voor gekozen om onze inrichtingscriteria af te zetten tegen de verschillende locaties. Daarvoor is de 
matrix in bijlage 3 gebruikt.  

3.1 Het Haventje  
Vroeger was het Haventje bekend als ‘de Wijck’; een locatie waar trekschuiten pauzeerden en de paarden te drinken kregen. Voordat de haven deels 
gedempt werd, reikte het water tot aan de Dorpsstraat. Het Haventje is nog steeds een locatie vol stille beloftes, want van het Haventje is meer te maken dan 
een plaats waar heel veel zwerfvuil komt aandrijven. Dit kan ook zonder dat de historische waarde in gevaar komt.   
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Zo is het Haventje één een van de weinige openbare plekken in het dorpscentrum, waar directe toegang tot de Amstel bestaat. Bovendien heb je daar een 
mooi uitzicht over de Driemond, voor boten die er tijdelijk aanleggen om te kunnen bevoorraden, maar zeker voor inwoners die er recreatief kunnen 
verblijven.  
Het ligt dus voor de hand de kwaliteiten van dit gebied, economisch en recreatief, veel beter te benutten. In de loop van het proces bleek dat de supermarkt 
op deze locatie gehandhaafd kan blijven. Qua locatiegebruik wellicht niet ideaal, maar met elke nadeel komt ook een voordeel. Zo ontstond de gedachte om 
op de kop van de supermarkt een kleinschalige horecavoorziening te ontwikkelen. Er komt meer aanlegcapaciteit voor dagrecreatie. Zo kunnen 
waterrecreanten beter genieten van ons dorp (en niet alleen het Haventje). In de toekomst draagt dit gebied dan meer bij aan de levendigheid en 
economische vitaliteit. Nader onderzocht moet worden hoe dit praktisch vorm kan krijgen. Om vervolgens uit te komen bij de vraag of dit alles te realiseren 
is, zonder het leefklimaat van de omwonenden negatief te beïnvloeden.  
Los van de realisatie van een horecavoorziening is het gewenst, dat er sanitaire voorzieningen in dit gebied worden gerealiseerd en wellicht ook oplaadpunten 
voor elektrische boten. 
Een mogelijke optie is het uitgraven van de oostzijde van de haven, zodat er meer ruimte ontstaat, bijvoorbeeld voor verhuur van elektrische sloepen.  
Dit is echter een kostbare operatie met impact op de omwonenden. Het Haventje mag geen dampende en lawaai producerende heksenketel worden.  
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3.2 Dorpsstraat  
De Dorpsstraat vormt het hart van het boodschappengebied. Zeker in een ‘boodschappen plus’ benadering – boodschappen doen met de mogelijkheid tot 
sociaal contact‐ moet het winkelen prettig en comfortabel zijn. Daarvoor is het op dit moment te druk met verschillende verkeersstromen. Er zijn 
onvoldoende voorzieningen om fietsen, scooters e.d. fatsoenlijk te stallen. Dit gaat ten koste van het gevoel van sociale veiligheid. Zo’n gevoel ontstaat 
wanneer een winkelstraat er overzichtelijk en geordend uitziet. Een gebied ‘to comfort you’, waar je ook stilstaat om elkaar nog even te spreken. Daartoe 
nodigt de situatie momenteel niet uit.  
We moeten voorkomen dat koopkrachtafvloeiing ontstaat voor de lokale ondernemers en dat daarmee het aanbod voor inwoners verschraalt. Retail 
Nederland is serieus in beweging, dus is aanpak van deze levensader belangrijk, met als aangrijpingspunten: 
 

 het zo autoluw mogelijk maken van de Dorpsstraat volgens het concept ‘auto te gast’. Zo wordt het tempo bepaald door de langzaamste deelnemers  
 aanpassen van het parkeerregime, zodat de nadruk kan komen te liggen op kort parkeren; voor mensen dus die hun dagelijkse boodschappen komen 

doen 
 realiseren van stallingmogelijkheden voor fietsen en 

scooters 
 het voetgangersgebied verbeteren  
 straatmeubilair verfraaien 
 de uitstraling van gevels verfraaien 
 het optimaliseren van de service en het actief inspelen op e‐

commerce ontwikkelingen 
   
Alle acties gezamenlijk zorgen voor een goed ondernemersklimaat 
én een goed leefklimaat voor de inwoners. Dit leidt in de Dorpstraat 
tot een veel rustiger verkeersbeeld zonder dat de bereikbaarheid 
daaronder lijdt. Minder en rustiger autogebruik is ook duurzamer. 
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3.3 Kerkstraat  
De Kerkstraat vormt dè voetgangersverbinding tussen de Dorpsstraat en ‘t Kampje; een logische verbinding met ‘t Kampje. De auto is hier niet welkom, ook 
niet als gast. Zo ontstaat er gezien vanaf de Dorpsstraat een bruisend gebied, dat op een natuurlijke manier overloopt in de (terras)activiteiten op ‘t Kampje. 
Een attractief gebied, ook door de recreatiemogelijkheden op ‘t Kampje zelf, voor alle leeftijden. Kinderen kunnen hier veilig spelen, onder het wakend oog 
van hun ouders. Om vanuit de Dorpsstraat meer zicht op ‘t Kampje te geven, zou een verbreding van de Kerkstraat hier een optie zijn. Het gebouw kan 
eventueel iets worden opgeschoven richting de Korendragerstraat. Dit is natuurlijk alleen mogelijk bij nieuwbouw en medewerking van de vastgoedeigenaar. 
Ook moet onderzocht worden of het historisch gezien wel wenselijk is dit straatbeeld (qua breedte, opschuiven gevellijn) aan te passen.  

Het deel van de Kerkstraat dat langs ‘t Kampje loopt is net 
als de Dorpsstraat een boodschappengebied. Dat betekent 
dat de auto te gast is en slechts kort parkeren mogelijk is.  
Ook vanwege de veiligheid van de bezoekers (waaronder 
kinderen) is dit gewenst.  
De winkels in beide delen van de Kerkstraat moeten 
natuurlijk wel bevoorraad worden en hun klanten moeten 
‘voor de deur kunnen parkeren’. Het gaat dikwijls om zware 
aankopen. Bij de uitwerking moet hier expliciet aandacht 
voor zijn.   

 
 
 
 
  Schetsmatige weergave van opschuiven voormalig Rabobankgebouw. 
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3.4 ’t Kampje als warm kloppend en historisch hart 
‘t Kampje heeft historische waarde. Daarnaast is het ook een prettige 
ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. Deze potentie wordt op dit 
moment onvoldoende benut.  
De auto domineert het straatbeeld. ‘t Kampje oogt nu vooral als een 
parkeerplaats. Het totaalbeeld laat zich in ieder geval lastig associëren met 
woorden als gezelligheid en levendigheid, terwijl de historistische 
kwaliteiten en de economische mogelijkheden onvoldoende tot hun recht 
komen.  
Hier is dus werk aan de winkel. Een ideaal Kampje functioneert als 
trekpleister voor inwoners en bezoekers en maakt van heel Ouderkerk een 
interessante en aantrekkelijke verblijfplaats, waar je niet alleen komt om 
je boodschappen te doen. Bovendien is er ruimte voor de jaarlijkse kermis 
en andere festiviteiten en blijft ook dan het historische en uitnodigende 
karakter overeind.  
Het gaat om veel functionaliteiten, die samen toch goed hun recht moeten 
komen. Met dit beeld voor ogen is het gebied opgedeeld in vier zones: 
 
 
Zone 1: Het horecagebied 
De Kerkstraat (het gebied tussen Café de Vrije Handel en Jaimie van Heije) 
en een deel van ‘Rabopand’ (de vroegere Banq) wordt gedefinieerd als 
horecagebied. Een gebied met een verscheidenheid aan horecafaciliteiten, 
die elkaar qua aanbod aanvullen, c.q. niet in de weg zitten. Dit gebied 
straalt gastvrijheid uit en de terrassen bieden uitzicht op het historische 
hart van ‘t Kampje. Daarmee wordt dit de ontmoetingsplek en ‘the place to 
be’. Hier ontmoeten Ouderkerkers elkaar. Het is hier veilig en autoluw. In 
het horecagedeelte van de Kerkstraat rijden helemaal geen auto’s (en 
ander verkeer). Voor het overige is er in de Kerkstraat alleen ruimte voor 
bestemmingsverkeer. 
 
 
 
 
 



 

22 
      Bouwstenen voor een stedenbouwkundig plan 

Zone 2: Het historisch hart 
De cultuurhistorische waarde van onder meer de Portugees‐Israëlietische begraafplaats, de Nederlands Hervormde kerk (de Amstelkerk), het Museum 
Amstelland, de Urbanus kerk en ook de landschappelijke inbedding van deze gebouwen is groot. Hier begon het allemaal 1000 jaar geleden en daar zijn we 
trots op. Hier stond het kasteel van de Heeren van Aemstel en de eerste kerk in de regio. Deze geschiedenis wordt in beeld gebracht en de samenhang van 
bovengenoemde elementen wordt benadrukt. Het museum speelt hierbij een bijzondere en educatieve rol. Door een andere vorm van bestrating wordt de 
samenhang tussen de elementen ondersteund; de verlichting moet daarom van hoge kwaliteit zijn. Beeldbepalend In dit gebied is ook de Pastorie, de tuin en 
het uitzicht op de Amstel. Op dit moment heeft de locatie een maatschappelijke bestemming: het was de woning van de dominee en is nu het kantoor van 
House of Sports (hiervoor is een tijdelijke ontheffing verleend). Ook gaan er al lang stemmen op om van de Pastorie een kleinschalige horecafaciliteit te 
maken. Een andere mogelijkheid is een maatschappelijke bestemming, bijvoorbeeld als representatieve locatie voor de gemeente. 
 
Zone 3: De verblijfszone 
Uit het Ambitiedocument blijkt, dat Ouderkerkers willen dat 
het centrum aantrekkelijker en meer uitnodigend wordt door 
(groene) verblijfsruimte toe te voegen en de ruimte voor 
verkeer‐ en parkeren te verminderen. Daarom is op ‘t Kampje 
gekozen voor een groen middenterrein, zonder auto’s. Een 
oplossing die bovendien recht doet aan belangrijke 
duurzaamheidsoverwegingen (klimaatadaptatie). Op deze wijze 
ontstaat een middenterrein met een hoge verblijfskwaliteit met 
een jeu de boules‐baan en fontein (gelijkvloers) op de plek van 
de oude waterloop. Dit ‘parkje’ moet samen met de 
omliggende bestrating en (mogelijk een deel van) het 
graskeienveld ook de kermis en andere evenementen 
huisvesten. De auto’s, die op het graskeienveld geparkeerd 
staan, worden aan het zicht onttrokken door 
(verplaatsbaar)groen. Er komen meer bomen aan de Kerkstraat, 
die op een natuurlijke wijze dit gebied omarmen en die het 
historisch karakter van ‘t Kampje benadrukken. Een belangrijk 
punt van aandacht is, dat deze opzet het nodige onderhoud zal 
vergen. ‘t Kampje zal voldoende openheid moeten houden om 
ervoor te zorgen dat men vanaf de horecalocaties en vanaf de 
Korendragerstraat zicht houdt op het historisch Hart en de 
Joodse begraafplaats De nieuwe bebouwing (er wordt door de 
eigenaar gekozen voor nieuwbouw) op de locatie van de 
voormalige Rabobank moet passen in de uitgangspunten van 
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het Ambitiedocument. Er bestaat daarom voorkeur voor bebouwing met gevels met verticale indeling. Geen groot blok, maar (visueel) aan elkaar grenzende 
panden met verschillende gevels. Op de begane grond zullen uiteraard grotere ruimtes worden gecreëerd voor horeca en andere retailfuncties, zodat het 
gebouw een levendige plint krijgt en ondersteunend werkt voor het gewenste levendige karakter van het dorpscentrum. 
 
Zone 4: Het graskeienveld 
Het graskeienveld is een bijzondere, soms wat onderschatte kwaliteit van Ouderkerk. Het is één van de stukjes grond die nog nooit bebouwd is geweest en nu 
nuttig in gebruik is als parkeerplaats. Al lang bestaan er ideeën om dit gebiedje deels te bebouwen. Voor wie in ‘t Kampje een plein ziet geldt, dat bebouwing 
het plein beter zou omlijsten. Wie het meer ziet als een park of brink hanteert andere overwegingen. Maar iedereen heeft te maken met de financiële 
realiteit. Verkoop van vierkante meters op dit grasgraskeienveld is voor de gemeente een mogelijkheid om binnen ons plangebied verdiencapaciteit te 
realiseren. Recent is in dit kader ook onderzoek gedaan naar het ‘schapenveldje Julianalaan’.  
 
Maar aan elk voordeel zijn meestal evenveel nadelen verbonden. In het geval van het graskeienveld gaat het om het wegvallen van toch al schaarse 
parkeerplaatsen, het verminderen van de vrije ruimte voor evenementen en het aantasten van de historiciteit. Het zijn ongelijke grootheden en ze zijn dus 
ook lastig tegen elkaar af te wegen. 
 

Het verdient aanbeveling om bij selectie van een stedenbouwkundig 
bureau (eventueel in samenspraak met Mooi Noord‐Holland ) ook te 
vragen om een visie op de stedenbouwkundige aspecten van eventuele 
bebouwing van het graskeienveld en het schapenveldje.  
 
Op het graskeienveld of op ‘t Kampje is momenteel ruimte voor de 
ambulante handel en de poffertjeskraam. Bij een andere invulling van 
het graskeienveld is hiervoor nog geen exacte locatie bepaald. Er 
overheerst in de samenleving en binnen de klankbordgroep een 
negatief sentiment ten aanzien van bebouwing. Tegelijkertijd zijn de 
klankbordgroepleden bereid om mee te denken bij het oplossen van 
het financieringsprobleem. Zo is op een laat moment in het proces het 
driehoekige perceel dat aan de noordzijde van Beth Haim ligt 
(tegenover de Hekmanschool) in beeld gekomen. Deze plek kan 
eventueel benut worden om ruimtegebrek in het centrum te 
compenseren, bijvoorbeeld voor extra parkeren of eventueel nieuwe 
bebouwing.  
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3.5 Het ‘Rabobankgebouw’  
Een heel gezichts‐ en sfeerbepalend pand op ‘t Kampje, is het 
voormalige kantoorgebouw van de Rabobank. In goede tijden een 
centrale plek met een duidelijke magneetfunctie voor de lokale 
bevolking. Zeker toen restaurant de Banq daar sfeerbepalend was. Nu 
is het alweer enige tijd een pand in verval, waarbij de levendigheid 
alleen nog komt van boekhandel Sprey. Hoog tijd dus om daar wat aan 
te doen. Het pand is op dit moment in particuliere handen ‐ een 
projectontwikkelaar die er graag iets moois neerzet en hierbij ook zijn 
eigen belangen in het oog houdt. 

De klankbordgroep tekende ten aanzien van de nieuwbouw de 
volgende verlangens op:  

 De uiteindelijke bouwmassa moet een menselijke maat 
houden, met maximaal drie bouwlagen. Ook binnen deze 
condities lijken er voor de vastgoedeigenaar nog mogelijkheden 
om het nodige rendement te behalen door bijvoorbeeld de 
oppervlakte beter te benutten. 

 De nieuwbouw moet passen in het vriendelijke en historische 
karakter van de omgeving 

 Op de benedenverdieping wordt een laagdrempelige horecavoorziening met terras, passend bij en aanvullend op het horeca‐aanbod in de Kerkstraat. 
De begane grond kan dan aangevuld worden met winkels op de grondverdieping, al dan niet in een food court‐achtige setting. De supermarkt blijft 
aan het Haventje.  

 Voor de eerste en tweede verdieping gaan de gedachten uit naar het realiseren van woningen. Ook is gedacht aan een boetiekhotel. 

Op dit moment vinden er verkennende gesprekken plaats met de vastgoedeigenaar over de ontwikkeling. Daarbij is het van belang dat het nieuw te 
realiseren gebouw bijdraagt aan de levendigheid van ’t Kampje. Wij adviseren de gemeente de al gestarte gesprekken met de eigenaar voort te zetten. Inzet 
van kennis en kunde en onderhandelingen op basis van vertrouwen is cruciaal. Het is van belang dat er continuïteit is. Het heeft de voorkeur de externe 
adviseur, voor deze onderhandelingen te blijven inzetten. Hiervoor is budget nodig. 
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3.6 Parkeren 
Voor menig stads‐ en dorpscentrum is parkeren een hoofdpijndossier. Ouderkerk aan de Amstel vormt daar helaas geen uitzondering op. Zeker op bepaalde 
momenten willen te veel mensen tegelijkertijd hun auto kwijt en die ruimte is er niet altijd. Bovendien wordt het steeds minder vanzelfsprekend gevonden 
dat auto’s het straatbeeld domineren.  
Door onze voorstellen voor de Dorpsstraat en ‘t Kampje wordt de situatie er met name voor de langparkeerders niet gunstiger op. Toch denken we omwille 
van het bevorderen van het leefklimaat van de inwoners en de economische vitaliteit van het dorpscentrum dit te kunnen voorstellen.  
We onderscheiden een drietal wijzen van parkeren, c.q. parkeerzones: 
 

 kort parkeren (bijvoorbeeld 1 uur), vooral om het winkelend publiek een parkeermogelijkheid in de nabijheid van de winkels te geven 
 middellang parkeren (bijvoorbeeld 4 uur), vooral bedoeld voor bezoekers van evenementen, opleidingsactiviteiten, trouwerijen, begrafenissen, 

restaurantbezoekers e.d. 
 lang parkeren; in de praktijk betreft dit niet de ontheffingshouders, bijvoorbeeld de werknemers van bedrijven en de ambtenaren van het 

gemeentehuis.  
 
De voordelen van deze wijzigingen liggen bij de kort‐ en middellangparkeerders. Voor hen komen meer parkeerplaatsen beschikbaar. De langparkeerders 
ervaren straks de meeste hinder. Zij gaan hun auto buiten het dorpscentrum parkeren. Een en ander is gemakkelijker gezegd dan gedaan, nader onderzoek 
naar de uitwerking van een en ander is noodzakelijk. Bijkomend aandachtspunt is het voorkomen van het verschuiven van het parkeerprobleem naar het 
omliggende gebied.  
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4. Financiën en fasering 
 
We zijn nog niet zover dat we nu al een exacte berekening kunnen maken van de kosten en opbrengsten van onze voorstellen. Daarvoor bestaan er nog te 
veel onzekerheden. Desondanks hebben we een poging gedaan om aan de ontwikkeling een bedrag te koppelen. In de financiële bijlage 4 treft u de 
resultaten daarvan aan. De totale kosten hebben wij begroot op ruim 2,2 miljoen euro.  

Op dit moment hebben wij nog geen kostendragers benoemd binnen het plangebied. Wel hebben we een aantal mogelijke subsidies en andere inkomsten 
geïdentificeerd. Hierbij zijn we nog niet volledig en uitputtend. Er zijn met dit plan in de hand wellicht meer mogelijkheden op financieel vlak te vinden. Te 
denken valt onder andere aan crowdfunding, grondopbrengsten, bijdragen van ondernemers of nieuwe subsidies op het gebied van duurzaamheid. 

De vooralsnog meest kansrijke subsidie lijkt het Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS)fonds. Dit fonds subsidieert investeringen in de leefomgeving. Het fonds 
gaat uit van een cofinanciering van de gemeente van 50% voor investeringen in verhoging van de leefbaarheid. Het fonds wordt per 1 januari 2021 beëindigd 
en heeft nog wat middelen beschikbaar. Normaliter komt dit plan van Ouder‐Amstel niet voor uitkeringen uit dit fonds in aanmerking (gezien de relatief 
gunstige ligging ten opzichte van Schiphol), maar nu dit fonds ophoudt te bestaan is ons te kennen gegeven dat ook gemeenten met minder overlast (maar 
die wel liggen in de omgeving van Schiphol) aanvragen kunnen indienen. Daar is echter wel grote haast bij omdat de aanvraag gereed moet zijn voor het 
einde van het jaar (inclusief gemeentelijk budget voor de andere 50%).  

Een ding is ons duidelijk geworden: dit uitdagende ambitieniveau kan niet kostenvrij gerealiseerd worden. De gemeente moet op korte termijn ruimte vinden 
in de begroting om dit plan tot uitvoering te brengen. De cofinanciering van de subsidiabele delen (SLS‐fonds) lijkt daarbij de ondergrens. In bijlage 4 wordt 
onderbouwd dat een bijdrage vanuit het fonds ter grootte van ongeveer € 555.000 mogelijk kan zijn. Dat betreft met name de herinrichting van ‘t Kampje en 
het historisch hart.  

De omvang van de totale investering kan uiteraard nog variëren en is mede afhankelijk van het feit of er andere kostendragers gevonden kunnen worden.  
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4.1 Begroting per deelgebied  
 
4.1.1 Het Haventje 
Voor het Haventje is in de begroting € 175.000 opgenomen. Het bedrag is opgebouwd uit investeringen in steigers, havenvoorzieningen, fietsparkeren en het 
verplaatsen van de Amstelgeuzen.  

De geplande investeringen kunnen tenminste gehalveerd als een keuze gemaakt wordt voor alleen horeca op de kop. De havenvoorzieningen blijven dan 
achterwege. In samenspraak met geïnteresseerde ondernemers wordt bekeken of investeringen uit de markt mogelijk zijn.  

4.1.2 ‘t Kampje en het historisch hart 
Het herinrichten van ‘t Kampje vraagt veruit de meeste investeringen. In de begroting is hiervoor bijna 1,3 miljoen opgenomen (inclusief herinrichting van het 
graskeienveld). Hier valt qua verblijfskwaliteit ook de meeste winst te behalen. Dit centrumplan beoogt vooral en bovenal om het potentieel van dit 
verblijfsgebied ook echt te benutten. Het wordt een uitdaging om de mogelijkheden voor subsidie op korte termijn te onderzoeken en uit te werken tot een 
voorstel voor het SLS‐fonds.  

4.1.3 Het graskeienveld 
Het graskeienveld moet een deel van de parkeeropgave van het centrum opvangen. We zijn uitgegaan van rond de 60 tot 70 parkeerplaatsen op deze locatie.  
Deze kosten zijn opgenomen in de begrotingspost van ‘t Kampje à € 250.000. De klankbordgroep heeft de bebouwing van een deel van Het graskeienveld als 
optie in beeld gebracht. Belangrijke kanttekening hierbij is dat voor realisatie hiervan geen meerderheid bestaat. 

Op een laat moment in het proces is het schapenveldje Julianalaan op het netvlies gekomen van de klankbordgroep als mogelijke kostendrager. Deze optie 
moet nog nader worden onderzocht.  

4.1.4 Herinrichting openbare ruimte 
Ook deze kostenpost van € 700.000 vormt een groot onderdeel van de begroting. De inrichting van de openbare ruimte draagt in hoge mate bij aan de 
beleving en de veiligheid van het centrum. Er zijn naar verwachting niet veel subsidiemogelijkheden.  
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In bijlage 4 financiën worden alle onderdelen nader geduid en indicatief begroot. De totalen uit die bijlage leiden tot het volgende overzicht: 

  Schatting Kosten  Mogelijke Opbrengsten 
Haventje  € 175.000,‐   
Kampje en historisch hart  € 1.135.000,‐   
Graskeien  € 250.000,‐   
Straten en infrastructuur  € 685.000,‐   
Subsidies    € 585.000,‐ 
Overige inkomsten    € 800.000,‐ 
Totalen  € 2.245.000,‐  € 1.385.000,‐ 
     

  

4.2 Slotoverwegingen  
We zijn op pad gestuurd met de sleutelwoorden realistisch, haalbaar en kostenneutraal. We voldoen aan de eerste twee begrippen, maar kostenneutraliteit 
bleek niet haalbaar. Daarvoor is ons plan te ambitieus; ons voorkeursscenario kan alleen gerealiseerd worden als de gemeente/de gemeenschap bereid is om 
daar ook serieus in te investeren. Hiervoor moet op een creatieve manier op zoek gegaan worden naar geld.  

Om deze moeilijke puzzel toch te leggen is ons voorstel:  

 Maak het plan voor ‘t Kampje af (het historisch hart) en stel minimaal 50% van de daarvoor benodigde middelen ter beschikking.  
 Ga zo snel mogelijk in gesprek met het SLS‐fonds en werk aan de uitwerking van dit deel van het plan zodat de deadline van 1 januari gehaald kan 

worden (uitvoering moet dan snel starten). 
 Werk het plan aan het haventje uit en onderzoek welke financieringsmogelijkheden daarvoor beschikbaar kunnen komen (ook vanuit de markt).  
 Onderzoek andere verdiencapaciteit binnen het plangebied en neem daar eventuele bebouwingslocaties (op gemeentegrond) zoals het 

graskeienveld en het schapenveldje ten noorden van Beth Haim bij mee. Vraag daarbij advies van deskundigen (o.a. stedenbouwers en eventueel 
Mooi Noord‐Holland). Betrek de klankbordgroep bij de afwegingen.  

 Stel de herprofilering van de infrastructuur uit totdat voldoende middelen gevonden zijn en gebruik deze tijd ook om alle verkeerskundige 
onderzoeken af te ronden.  

Hoewel fasering van het project wellicht een uitkomst biedt voor de financiering, pleiten wij ervoor om het project als een geheel te blijven benaderen. Het 
geheel is meer dan de som der delen omdat de samenhang tussen de onderdelen groot is.   
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5. Keuzes 
 
Binnen het nu voorliggende plan is een aantal heldere keuzes gemaakt. Zo is het duidelijk dat handhaven van de supermarktlocatie en het invoeren van het 
auto te gast profiel door de meeste gesprekspartners en de hele klankbordgroep worden gesteund. Ook het versterken van het historisch hart en het 
verduurzamen van het centrum kan op brede steun rekenen. 

Er zijn ook onderdelen die meer controversieel zijn. De belangrijkste onderdelen van dit plan zijn:   

 De extra ontwikkelingen rondom het Haventje 
De plannen voorzien in meer levendigheid rond het Haventje. Het is het nog niet zeker op welke schaal en hoe dat kan worden ingevuld. De 
horecavoorziening vindt het meeste bijval, maar het uitbreiden van het aantal aanlegplekken en het bouwen van havenvoorzieningen vraagt nog veel meer 
onderzoek. De mogelijkheid om het gebied (commercieel) te ontwikkelen en open te stellen staat op gespannen voet met de consequenties die mogelijk 
heeft voor de omwonenden (leefbaarheid).  

 Verkeer en parkeren 
Het herprofileren van de Dorpsstraat, het verminderen en anders gebruiken (alleen kort en middellang parkeren) van de parkeerplaatsen zijn belangrijke 
verkeerskundige maatregelen die niet zomaar kunnen worden doorgevoerd. De maatregelen moeten passen en mogen niet leiden tot problemen in de 
verkeersafwikkeling.  

 Verplaatsen Rabogebouw 
De eigenaar van het Rabobankgebouw gaat uit van nieuwbouw. Dit maakt het mogelijk om te kijken naar de exacte locatie van het nieuw te bouwen pand 
(verwijzen naar relevante pagina’s). Verplaatsing kan leiden tot discussies, onder andere vanwege het historische perspectief.  
 

 Nieuwe Bebouwing  
Er is een aantal opties voor extra bebouwing de revue gepasseerd tijdens de totstandkoming van dit plan. De klankbordgroep adviseert de gemeente om hier 
zorgvuldig naar te kijken en daarover nu niet meteen een beslissing te nemen. Nader onderzoek en advies van deskundigen is in onze ogen noodzakelijk (zie 
ook hoofdstuk 4 financiën).  
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6. Vervolg participatie 

 
Er is veel energie gestoken in het verzamelen en bundelen van informatie en het samenstellen van dit document. De wijze waarop dat gedaan is, is nieuw 
voor de gemeente Ouder‐Amstel. Voortbouwend op de fundamenten van een eerder geaccepteerd ‘Ambitiedocument Centrumplan’. Met verder niet al te 
veel kaders, anders dan het gezamenlijk verlangen om iets moois en betekenisvols tot stand te brengen. Voor iedereen geeft dit een behoorlijke 
onzekerheidsmarge – de brug wordt immers gebouwd terwijl we er overheen lopen.  

Tegelijkertijd zijn we ons er allemaal van bewust dat we leven in een democratie waar de beslissingen genomen moeten worden door de gekozen 
vertegenwoordigers. Participatie is in dit kader een goede wijze om kwaliteit toe te voegen en meer draagvlak te creëren voor nieuwe plannen. Coproductie 
gaat nog een stap verder en veronderstelt dat de gemeente met grote zorgvuldigheid omgaat met het resultaat.  

Er is bij alle betrokkenen ondertussen veel expertise en betrokkenheid opgebouwd. Dit is ook voor de vervolgfases nuttig. Vooruitlopend op de evaluatie van 
de coproductie ligt het voor de hand om op het dossier Centrumplan de spirit en werkwijze van coproductie te handhaven. Zo kunnen we ervoor zorgen dat 
de opbrengst van dit proces niet verdwijnt in de 'gemeentelijke molen’. Bovendien zijn er naast de evaluatie nog ‘rafelranden’ – zie daarvoor hoofdstuk 5 ‐ die 
nog de nodige aandacht verdienen. Het voorstel is om de klankbordgroep in stand te houden en die groep in een later stadium te transformeren tot 
sparringpartner in het stedenbouwkundige vervolgproces.  
Graag denken en werken we mee aan de cruciale vraagstukken zoals selectie van een stedenbouwkundig bureau, het zoeken naar financieringsmogelijkheden 
en de verdere uitwerking.  
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Bijlagen 
 

1. Klankbordgroep 
De namen in blauw zijn de namen van degene die ook deel uitmaken van de kerngroep. 

 

Adriana  Bijleveld 

Annette Neervoort 

Amke Homan 

Astrid van der Vorm 

Bart Wesseling 

Dédé Meeuwisse 

Ed Auee 

Ellen Enthoven 

Gijs de Haan 

Janet Dunning 

Jo Blom 

Joke Alink 

Laurine van Dam 

Lianne Stronkhorst 

Marian van der Weele 

Michiel Weijs 

Peter Coevert 

Peter Oussoren 

Rimmer Lankester 

Rineke Korrel 

Rita Smit 

Rob Fijlstra 

Robbert Mahler 

Sylvia Dubbeldam 

Wilma Meijer 
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2. Toelichting op keuze van de supermarktlocatie in ons dorpscentrum 
 

Bij de inrichting van het Ouderkerker dorpscentrum wordt de aandacht dikwijls primair gericht op de locatie van de supermarkt. Algemeen aangenomen 
wordt immers, dat de supermarkt niet alleen een publiekstrekker is, maar ook zorgt voor de noodzakelijke traffic voor de overige winkels in de Dorpsstraat. 
Daarmee wordt de aanwezigheid en de locatie van de supermarkt gepromoveerd tot een belangrijke spil in de nagestreefde levendigheid van ons 
dorpscentrum. De keuze voor de locatie van (de) een supermarkt in Ouderkerk centrum is een zeer essentiële factor in de mogelijkheden voor inrichting van 
het gehele gebied. Het is dus noodzakelijk om de gewenste kwaliteitssprong voor het centrum zodanig vorm te geven dat er een evenwichtig en hoogwaardig 
winkelaanbod ontstaat (blijft bestaan). De mogelijke vergroting van de Jumbo op 1 kilometer afstand is daarbij een aandachtspunt. 

Het huidige spanningsveld: 

 In het Ambitiedocument is genoegzaam duidelijk gemaakt, dat er weinig draagvlak bestaat voor een situering van een supermarkt op ‘t Kampje, c.q. 
in het voormalige Rabobankpand  

 Aan de overige locaties die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor vestiging van een supermarkt kleven bezwaren (qua ligging, 
financiële haalbaarheid of uitvoerbaarheid op afzienbare termijn). 

 De huidige uitbaters van de Plus supermarkt (franchisenemer en formule‐eigenaar) hebben te kennen gegeven in Ouderkerk te willen blijven. Daarbij 
wordt door Plus Vastgoed als harde eis gesteld, dat er meer parkeerplaatsen moeten komen. De franchisenemer heeft aangegeven sowieso graag 
(aan het Haventje) te willen blijven.  

 Om meer parkeerplaatsen toe te voegen zou het Haventje verder gedempt moeten worden. Dit is geen wenselijke ontwikkeling en dat standpunt is al 
eens door de Raad van State en een advies van de RCE bekrachtigd.  

 Gegeven de situatie is er door de leden van de kerngroep onderzocht, of er een alternatief zou bestaan voor de Plus op de huidige locatie, onder 
vergelijkbare condities. Dat alternatief is gevonden. Een kwalitatief zeer goede keten met een custom made aanbod voor Ouderkerk aan de Amstel 
zou graag op de huidige locatie een winkel openen. Zij hechten daarbij niet aan meer parkeerplaatsen, maar benadrukken juist dat er voldoende 
fietsparkeerplaatsen moeten komen.  

 De belangstelling van deze keten is geen loze kreet, maar wordt momenteel verder onderzocht door de betrokken marktpartijen.  

Het is de werkgroep in het afgelopen half jaar duidelijk geworden dat er meerdere kandidaten zijn voor een kwalitatieve invulling van een supermarkt op de 
huidige locatie.   
Vooralsnog gaan wij er in onze planvorming vanuit dat er een supermarkt blijft op de huidige locatie, zonder demping van het Haventje. Dit heeft ons veel 
speelruimte gegeven voor de invulling van het centrumplan.  
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3. Matrix Resultaten 
 

  Haventje  Kampje (met graskeien)  Historisch Hart  Dorpsstraat en Kerkstraat 

Economische Vitaliteit 

Toevoeging van horeca, 
havenvoorziening en sanitaire 
voorziening, extra fietsparkeren 

Historisch en leefbaar gebied, 
waar het goed toeven is. 
Horeca‐ en evenementen en de 
parkeeroplossing voor de 
bezoekers en de klanten (kort 
en middellang) 

Vergroten regionale 
bekendheid en 
aantrekkingskracht voor zowel 
inwoners als bezoekers  

Realiseren aantrekkelijk 
verblijfsklimaat, beschikbaar maken 
van parkeer en stallingsruimte voor 
winkelend publiek 

             

Historie 
Met respect omgaan met de 
historie van het haventje 

Historisch verblijfsklimaat met 
oude waterloop en bomenrij in 
beeld, gericht op de echte 
iconen 

Veel erfgoed dicht bij elkaar, 
het verhaal wordt hier verteld 

De sfeer van het economisch hart is 
die van een dorp met een echte 
oude kern 

             

Openbare ruimte 

Betere verblijfskwaliteit en 
mooier straatmeubilair, betere 
zichtbaarheid van de Driemond, 
nieuwe steigers, beter 
fietsparkeren 

Veel groen en leuke 
voorzieningen voor sport en 
verblijf en ontmoeting 

Mooie herkenbare bestrating 
en mooie verlichting, bankjes, 
informatieborden 

Verkeersveilig en herkenbaar door 
andere bestrating en auto te gast, 
mooiere verlichting, afsluitbare 
afvalbakken, bankjes, bredere 
trottoirs 

             

Leefbaarheid 

Sfeer en uitzicht dragen iets bij, 
maar vormen ook een 
bedreiging voor de 
omwonenden 

Evenementen en bijzondere 
bijeenkomsten en een levendig 
horecaplein geven het Kampje 
haar karakter (zelfs als er geen 
evenementen zijn). Het 
evenwicht met de 
omwonenden (ook de nieuwe 
bewoners) moet wel bewaakt 
worden door goede 
regelgeving en handhaving. 

Ons materiele en immateriële 
erfgoed verdient meer 
regionale aandacht. Uiteraard 
is er ook een bovengrens aan 
het aantal bezoekers, maar die 
is nog niet in beeld.  

Door de verkeersveilige situatie en 
de veel betere verblijfskwaliteit gaat 
de leefbaarheid van deze straten 
zeker omhoog. Het horecagedeelte 
van de Kerkstraat wordt een 
gezellige hotspot, maar 
geluidsoverlast moet wel 
voorkomen worden.  
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  Haventje  Kampje (met graskeien)  Historisch Hart  Dorpsstraat en Kerkstraat 

             

Duurzaamheid 

Zonnepanelen op de 
havenvoorzieningen en de 
horeca, opladen elektrische 
bootjes 

Klimaatadaptatie, meer groen 
en oplaadpalen voor 
elektrische auto's. Wellicht dat 
de nieuwe bebouwing voorzien 
kan worden van zonnepanelen.  

Met behulp van zonne‐energie 
kan de verlichting van het 
historisch hart duurzamer 
worden vormgegeven. Nu de 
rijksdienst zonnecelllen op 
rijksmonumenten niet meer 
verbiedt liggen hier kansen.  

Door het langzame verkeer 
voorrang te geven zijn we op de 
goede weg.  
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4. Financieel overzicht Centrumplan voorkeursscenario 
 

Onderdeel    Beschrijving      Totaal per onderdeel 
Haventje                  
Horeca op kop van het haventje 

  

Gemeentegrond (ca 50 m2) verkopen voor 
horecadoeleinden haventje, grondwaarde ca € 700 per 
m2 grondoppervlak     ‐35000       

Amstelgeuzen     Nieuwe plek vinden en inrichten     60000       
Verbeteren haventje 

  

Investering in kwaliteit en waterrecreatie, extra steiger 
mogelijkheden, toiletvoorziening, klein havenkantoortje. 
Eventueel te combineren met horeca‐exploitant. Kosten 
moeten gezien worden in combinatie investering 
horecaexploitant.     150000       

                  175000 

Kampje en historisch hart                   
Fontein, Jeu de boules, speelterrein 
inrichting en afwerking 

  

We gaan niet uit van een "fonteinplein" maar van een 
beperkt aantal bedriegertjes op een natuurstenen 
ondergrond. zonnecellen voor energieverbruik? 
Daarnaast zal er op het grasveld gespeeld moeten 
kunnen worden. Sport en spel, toeschouwers, bankjes. 
Geen wipkippen, wel mooie sportieve uitstraling, 
duurzame verlichting. Inclusief ontwerpkosten.     250000       

                    
Groene inrichting kampje en historisch 
hart 

  

Het kampje en aansluitend het historisch hart krijgen 
een groenere uitstraling. Het groen benadrukt zichtlijnen 
en de historische vormgeving wordt ondersteund. Het 
groen neemt het zicht op de auto's weg en verhoogt de 
verblijfskwaliteit. Bomen en hagen, grasveld en struiken. 
Een gemiddelde investering van ca € 80 per m2 over 
2500 m2. Inclusief egaliseren en hoogteverschillen 
oplossen en landschapsontwerp.      200000       
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Onderdeel    Beschrijving      Totaal per onderdeel 
Rondje rond het kampje 

  

Herprofilering van de wegen, eenrichtingsverkeer, laden 
lossen voor de winkels en de terrassen, auto te gast, 
nieuwe trottoirs en fietslijnen, inclusief ontwerpkosten. 
Totaalbedrag combineren met (volgende post) 
bestrating historisch hart en looplijnen cultuurhistorie. 
Oplaadpalen elektrische auto's.     500000       

Historisch hart 
  

Zichtbaar maken historisch hart, door herkenbaar 
profiel, bestrating, aankleding, informatieborden     120000       

                    
Rondom Pastorie 

  

Water toegankelijk maken, mede in combinatie met 
vorige punt, duidelijkere toegankelijkheid van het gebied 
rond de amstelkerk en de pastorie, minder afscheiding, 
bankjes, bebording     40000       

                    
Horecakampje 

  

Her en der zal er wellicht nog wat gedaan moeten 
worden aan de openbare ruimte in relatie tot nieuwe 
horeca aan het kampje, dit moet mede gezien worden in 
relatie tot de andere investeringen in groen en 
infrastructuur     15000       

                    
Ambulante handel en poffertjeskraam 

  

Voor deze ondernemers zou het fijn zijn als ze een goede 
plek op het nieuwe kampje kunnen krijgen. Daartoe zal 
wellicht her en der wat aangepast moeten worden.     10000       

Graskeien                   
                    
                    
                    
Graskeien ingericht als kort parkeren 

  

Nieuwe indeling graskeien, nieuwe inritten, verlichting, 
bestrating aanpassen, aansluiten op nieuwe kampje, 
parkeersysteem, oplaadpalen elektrische auto's.     250000       

                  250000 
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Onderdeel    Beschrijving      Totaal per onderdeel 
Straten en infrastructuur                   
Kerkstraat Dorpsstraat 

  

Inrichting bestrating, openbare ruimte ten behoeve van 
demarcatie verkeerstromen en prettig en optimaal 
verblijf. Klinkers handhaven, andere lijnen in verwerken. 
Herprofileren. Auto te gast. Inclusief verduurzaming en 
ontwerp.      550000       

                    
Kerkstraat Dorpsstraat 

  

Prettig verblijf, meer ruimte voor fiets en voetgangers, 
verhogen aantrekkelijkheid om langer te blijven (en 
meer te kopen). Inbedden toekomstvisie en ‐beleid 
rondom mobiliteit, autogebruik, stimuleren 
alternatieven (CO2 neutraal). Fietsparkeren.     75000       

                    
Kerkstraat Dorpsstraat 

  
Herkenbaarheid historisch dorp, duurzame verlichting, 
aanduidingen, reclame‐uitingen     50000  BIZ? 

                    
                  685000         
Totaal           2235000     1110000         
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Onderdeel     Mogelijke subsidies    Mogelijke overige inkomsten   
Haventje                       
Horeca op kop van het haventje 

            
Optie bebouwing in het centrum gelegen 
gemeentelijke gronden 

Bijvoorbeeld 
graskeienveld of 
schapenveldje ten 
noorden van Beth Haim  500000 

Amstelgeuzen                       
Verbeteren haventje 

    

Eventueel 
cofinanciering via 
provincie, 
watersport en 
recreatie  30000   

Crowdfunding  Onder Ouderkerkers is 
er wellicht steun te 
vinden voor de 
uitvoering van dit plan, 
de Klankbordgroep 
heeft hier wel 
vertrouwen in.  300000 

                        

‘t Kampje en historisch hart                       
Fontein, Jeu de boules, speelterrein 
inrichting en afwerking 

     SLS (50%)  125000            
                        
Groene inrichting kampje en historisch 
hart 

     SLS (50%)  100000            
                        
Rondje rond ‘t Kampje 

     SLS (50%)  250000            
Historisch hart       SLS (50%)  60000            
                        
Rondom Pastorie 

     SLS (50%)  20000            
                        
Horeca 't Kampje 
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Onderdeel     Mogelijke subsidies    Mogelijke overige inkomsten   
                        
Ambulante handel en poffertjeskraam                       

graskeienveld                       
                        
                        
                        
Graskeienveld ingericht als kort parkeren                       
                        

Straten en infrastructuur                       
 

                     
Kerkstraat 
Dorpsstraat 
Korendragerstraat 
Kerkbrug                   
 

                     
                         

                     
                       
                       
                                  
Totaal          585000           800000 
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1 Dossier 1741 voorblad.pdf 

Raadsvergadering
Dossiernummer 1741
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 24 september 2020
Agendapunt 7.b
Omschrijving Investering verstedelijkingsstrategie en flexwonen 

(2020/38)
Eigenaar Koning, A.

Geagendeerd Vergaderdatum
Raadsvergadering 24 september 2020

Voorgesteld besluit
€ 50.000,- ten laste te brengen van de reserve grote projecten ten behoeve
van externe inhuur voor de projecten flexwonen en verstedelijkinsstrategie
MRA conform raadsvoorstel 2020/38.
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RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/38 

datum raadsvergadering : 24 september 2020
onderwerp : Investering verstedelijkingsstrategie en flexwonen
portefeuillehouder : Barbara de Reijke
datum raadsvoorstel : 11 augustus 2020

Samenvatting
De gebiedsontwikkelingen DNK, ABPZ en Entrada zullen de komende 15 jaar een 
belangrijk gegeven zijn voor onze gemeente. Deze ontwikkellocaties hebben een zodanige 
strategische ligging dat nationale en regionale politieke beslissingen hierbij van 
doorslaggevend belang zullen zijn voor onze eigen mogelijkheden in de 
gebiedsontwikkeling. De nationale keuzes, zowel ruimtelijk als financieel, zullen gemaakt 
worden op basis van de “verstedelijkingsstrategie”. Deze strategie wordt gemaakt vanuit 
een Rijk-regio samenwerking waarbij besluiten op MRA niveau voorbereid worden in 
diverse MRA gremia. Ouder-Amstel is de mogelijkheid geboden hierin namens de AM-regio 
ambtelijk deel te nemen in een coördinerende en sturende positie. Hiervoor is extra 
capaciteit op strategisch niveau noodzakelijk. Deze zal mede ingezet worden om te 
onderzoeken waar flexwonen mogelijk inpasbaar is in onze gemeente.
 
Momenteel doet zich in de planvorming van DNK al een nieuwe mogelijkheid voor om 
flexwonen tijdelijk een plek te geven zodat deze ambitie van Ouder-Amstel concreet 
ingevuld kan gaan worden. Ook op nationaal en regionaal niveau wordt flexwonen in DNK 
gewenst en financieel ondersteund met de regeling Bouwimpuls en een provinciale regeling 
(Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen & versnellen woningbouw). Hiermee 
ontstaat een groot tijdelijk op zichzelf staand project waarmee in de formatie geen 
rekening is en kan worden gehouden. Hiervoor is extra capaciteit op strategisch niveau 
nodig. 

Wat is de juridische grondslag?
Het budgetrecht als bedoeld in de gemeentewet. Het betreft een onttrekking aan de al 
bestaande reserve grote projecten. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Het Rijk heeft een subsidieregeling in het leven geroepen om de eerder gesloten 
Woondeals tot uitvoering te krijgen. Ouder-Amstel is onderdeel van de woondeal MRA. 
De regeling van het Rijk staat inmiddels bekend als de Bouwimpuls. Onderdeel van de 
Bouwimpuls is het flexwonen realiseren voor starters, studenten en andere groepen die 
moeilijk aan bod komen op de reguliere woningmarkt. In 2018 en 2019 is getracht een 
initiatief voor flexwonen te honoreren op het voormalige slibdepot in DNK. Dit is niet 
geslaagd. 

Sinds kort wordt in MRA verband gewerkt aan de “verstedelijkingsstrategie”. Het doel 
van deze strategie is te komen tot een met het Rijk afgestemde lange termijn koers voor 
de verstedelijking in de MRA zodat Rijksbeleid en -middelen hierop geënt en hiervoor 
ingezet kunnen worden.
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Waarom dit raadsvoorstel?
Ouder-Amstel is de mogelijkheid geboden om namens de AM-regio ambtelijk deel te 
nemen in een coördinerende en sturende positie wat betreft de verstedelijkingsstrategie. 
Hiervoor is extra capaciteit op strategisch niveau noodzakelijk. Deze zal mede ingezet 
worden om te onderzoeken waar flexwonen mogelijk inpasbaar is in onze gemeente. Het 
is de bevoegdheid van de gemeenteraad om hiervoor de middelen beschikbaar te stellen. 
Met dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad verzocht om de middelen beschikbaar te 
stellen vanuit de reserve grote projecten voor de externe inhuur ten behoeve van de 
projecten flexwonen en verstedelijkingsstrategie MRA, voor de duur van deze twee 
projecten.

Wat is er aan de hand?
De gebiedsontwikkelingen DNK, ABPZ en Entrada zullen de komende 15 jaar een 
belangrijk gegeven zijn voor onze gemeente. Deze ontwikkellocaties hebben een 
zodanige strategische ligging dat nationale en regionale politieke beslissingen hierbij van 
doorslaggevend belang zullen zijn voor onze eigen mogelijkheden voor het maken van 
keuzes in de gebiedsontwikkeling. De nationale keuzes, zowel ruimtelijk als financieel, 
zullen gemaakt worden op basis van de “verstedelijkingsstrategie”. Deze strategie wordt 
gemaakt vanuit een Rijk-regio samenwerking, waarbij besluiten op MRA niveau en 
Rijksniveau (BO MIRT) genomen worden en voorbereid worden in diverse MRA gremia. 
Ouder-Amstel is de mogelijkheid geboden hierin ambtelijk deel te nemen in een 
coördinerende en sturende positie, zowel voor de inbreng vanuit de AM-regio in de 
Verstedelijkingsstrategie, als in de afstemming hierover binnen de AM-regio. Hiervoor is 
extra capaciteit op strategisch niveau noodzakelijk. 

Inmiddels doet zich tevens een nieuwe mogelijkheid voor om alsnog flexwonen in DNK te 
kunnen realiseren. Zowel grondeigenaar gemeente Amsterdam, als de provincie en de 
MRA die de aanvragen voor de Bouwimpuls coördineert staan hier positief tegenover. 
Voorwaarde is dat Ouder-Amstel laat zien dat er bestuurlijk commitment is voor het 
project en het project zelf trekt. 

Wat gaan we doen?
Voorgesteld wordt om een strategisch sterke externe kracht in te huren die de 
beschreven taken kan invullen. Deze persoon zal deelnemen aan de overlegstructuur 
binnen de MRA en mede trekker zijn voor de inbreng van Ouder-Amstel en de AM-regio 
in de verstedelijkingsstrategie.
 
Het vereiste commitment voor het flexwonen moet bestaan uit het laten verrichten van 
een stedenbouwkundige studie. Deze studie is inclusief een financiële analyse zodat 
helder wordt wat er voor project mogelijk is wat betreft het programma en het financiële 
tekort. De studie moet worden aangestuurd en overleg met genoemde partners moet 
worden gevoerd om een aanvraag voor subsidie in te kunnen dienen. 

Wat is het maatschappelijk effect
Ouder-Amstel kan binnen DNK voorzien in de maatschappelijke vraag naar meer 
woningen binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). De MRA is de sterkste 
economische regio van Nederland. De aanwezigheid van een jonge, grote en divers 
opgeleide arbeidspopulatie, maakt de regio aantrekkelijk voor bedrijven en is nodig om 
de internationale concurrentiepositie van de MRA als kennis- en innovatieregio te 
behouden en te versterken. Door de toenemende druk op de woningmarkt in de MRA, 
komt de betaalbaarheid en toegankelijkheid van woonruimte echter voor steeds meer 
mensen in het geding. De MRA heeft te maken met een woningtekort van ruim 5%, wat 
een actueel woningtekort van circa 60.000 woningen betekent. Mede met oog op de 
positie, groei en levendigheid van de MRA, is het nodig om passende wooneenheden te 
realiseren voor specifiek de doelgroep jongvolwassenen (studenten, jongeren en 
starters). De Bouwimpuls is bedoeld om de situatie te verbeteren door te voorzien in 
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snelle realisatie van (tijdelijke) woningen voor doelgroepen die moeilijk aan bod komen 
in de reguliere woningmarkt.
Onderdeel van de Bouwimpuls is het flexwonen realiseren voor starters, studenten en 
andere groepen die moeilijk aan bod komen op de reguliere woningmarkt. In 2018 en 
2019 is getracht een initiatief voor flexwonen te honoreren op het voormalige slibdepot in 
DNK. Dit is niet geslaagd. Momenteel doet zich in de planvorming van DNK al een nieuwe 
mogelijkheid voor om flexwonen tijdelijk een plek te geven zodat deze ambitie van 
Ouder-Amstel om een bijdrage te leveren aan deze regionale opgave, concreet ingevuld 
kan gaan worden. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Om de ambitie op het gebied van het flexwonen concreet te kunnen maken is een 
beperkte eigen voorinvestering in planvorming nodig. Naar verwachting kunnen de te 
maken kosten later via subsidie of andere inkomsten uit het project gedekt worden. 

Voor de verstedelijkingsstrategie gaat het om het maken van strategisch beleid en niet 
om direct aan een project te relateren kosten. Deze kosten zijn wel noodzakelijk om 
eigen regie op onze gebiedsontwikkeling te kunnen behouden maar ze zijn niet 
verhaalbaar.

Wat hebben we hiervoor nodig?
De benodigde inzet is gemiddeld 100 uur per maand en de verwachte doorlooptijd is een 
half jaar. De kosten zijn dan afgerond € 80.000,- Daarnaast is een budget van € 30.000,- 
nodig voor de inhoudelijke studie voor het flexwonen. Op basis van de huidige inzichten 
is de verwachting dat € 60.000,- later verhaalbaar is via diverse bronnen. Het 
uiteindelijke verschil zal ten laste worden gebracht van de reserve grote projecten.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Met het Rijk, de Provincie en de MRA wordt overlegd zoals hierboven weergegeven. 
Binnen DNK wordt gebruik gemaakt van de bestaande projectstructuur waarin het 
overleg met onder andere de grondeigenaren is geborgd. Over dit voorstel is geen aparte 
communicatie nodig of verplicht. 

Wat is het vervolg? 
Na akkoord van de gemeenteraad over het beschikbaar stellen van de benodigde 
middelen gaat het college van B&W over tot de uitvoering en het inhuren van externe 
capaciteit. 
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RAADSBESLUIT

 

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2020, 
nummer 2020/38,

BESLUIT :

- € 50.000,- ten laste te brengen van de reserve grote projecten ten behoeve 
van externe inhuur voor de projecten flexwonen en verstedelijkinsstrategie 
MRA conform raadsvoorstel 2020/38. 

Ouder-Amstel, 24 september 2020

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

L.W.F. Örsçek- Moolenaar J. Langenacker



7.c Verlenging BIZ (2020/39)

1 Dossier 1724 voorblad.pdf 

Raadsvergadering
Dossiernummer 1724
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 24 september 2020
Agendapunt 7.c
Omschrijving Verlenging BIZ (2020/39)
Eigenaar Heuvel, L. van den

Geagendeerd Vergaderdatum
Raadsvergadering 24 september 2020

Voorgesteld besluit
BESLUIT :
De bedrijfsinvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel te verlengen door middel van het 
vaststellen van de Verordening BIZ Ouderkerk aan de Amstel 2020.
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Nummer 2020/39

datum raadsvergadering : 24 september 2020
onderwerp : Verlenging BIZ
portefeuillehouder : Axel Boomgaars
datum raadsvoorstel : 21 juli 2020

Samenvatting
In 2015 is de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Ouderkerk aan de Amstel opgericht. Deze is 
in 2016 van start gegaan met een looptijd van 5 jaar. De ondernemers hebben 
aangegeven de BIZ te willen continueren. Er is een informele draagvlakmeting gehouden 
waaruit voldoende draagvlak blijkt. De verordening en samenwerkingsovereenkomst 
worden ongewijzigd voortgezet. 

Wat is de juridische grondslag?
Voordat een BIZ actief is, moet (volgens de Wet BIZ) een verordening worden 
vastgesteld. Deze verordening is de juridische basis voor het innen van de belasting. 

Wat is de voorgeschiedenis?
In 2015 is de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Ouderkerk aan de Amstel opgericht. Deze is 
in 2016 van start gegaan met een looptijd van 5 jaar.

Waarom dit raadsvoorstel?
De ondernemers hebben aangegeven de BIZ te willen continueren. Er is begin juni een 
informele draagvlakpeiling gehouden onder de ondernemers waaruit voldoende draagvlak 
blijkt: 35 van de 38 betrokken ondernemers waren voor verlenging van de BIZ.
Door de heffing van een belasting voor ondernemers in een bepaald gebied ontstaat een 
budget wat weer ten goede komt van de stichting van de ondernemers.

Wat gaan we doen?
Uitvoeringsovereenkomst
In de Wet BIZ is bepaald dat de gemeente en stichting een uitvoeringsovereenkomst 
moeten opstellen voor de uitvoering van de BIZ. Deze uitvoeringsovereenkomst is 
inhoudelijk gelijk aan de uitvoeringsovereekomst voor vorige periode. Voordat de 
verordening aan de gemeenteraad kan worden aangeboden, moet de overeenkomst ook 
door de gemeente zijn ondertekend (na besluit van het college).

Verordening
Op initiatief van de BIZ blijft de belasting een vast bedrag van € 500 per jaar. Dit bedrag 
wordt geheven ten aanzien van alle onroerende zaken van bedrijven in het gebied. 
Woningen en onroerende zaken met een maatschappelijke functie zoals kerken, 
gemeentehuis, buurthuizen of begraafplaatsen, zijn uitgesloten van de belasting. De 
verordening heeft betrekking op het volgende gebied:

Dorpskern:
 Hoger Einde Noord, tot en met huisnummer 31
 Hoger Einde Zuid
 Gijsbrecht van Aemstel straat
 Prins Henrikstraat
 Brugstraat
 Dorpsstraat
 Kerkstraat
 Korendragerstraat
 Achterdijk, tot en met huisnummer 2
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Sluisplein:
 Sluisplein
 Hendrick van Avercampweg 3
 Jacob Ruisdaelweg
 Burgemeester Stramanweg 63

Dit gebied is ongewijzigd ten opzichte van de Verordening 2016. 

De verordening geldt voor de periode van vijf jaar. De BIZ-bijdrage is in al deze jaren 
hetzelfde bedrag (geen indexering). Voor het verlengen van de BIZ moet aan het eind 
van de eerste periode een nieuwe draagvlakmeting worden gedaan. 

Draagvlakmeting
In de Wet BIZ is geregeld dat de verordening pas in werking treedt nadat is gebleken dat 
er voldoende steun bij de belastingplichtigen is. Hiervoor voert de gemeente een 
draagvlakmeting uit.  Volgens de Wet BIZ moet bij de draagvlakmeting:

 tenminste een response zijn van 50%;
 waarvan 2/3 vóór invoering van de BIZ moet stemmen. 

Deze draagvlakmeting wordt, in samenwerking met de werkgroep, uitgevoegd in de 
periode van oktober-november, na het raadsbesluit en vóór de kerstdrukte bij de 
ondernemers. Alle ondernemers ontvangen een brief van de gemeente, waarna zij 
schriftelijk hun stem kunnen uitbrengen. De belastingplichtige kan op drie manieren zijn 
stem uitbrengen:

 Het ingevulde stembiljet met de bijgeleverde retourenvelop naar de gemeente 
terugsturen;

 Het ingevulde stembiljet in een stembus op het gemeentehuis doen 
 Het ingevulde stembiljet teruggeven aan het lid van het bestuur van de BIZ. 

Wat is het maatschappelijke effect?
 Evenwichtige verdeling van de lasten, omdat alle ondernemers op gelijke basis 

meebetalen.
 Gezamenlijke investeringen van ondernemers in hun bedrijfsomgeving komen 

gemakkelijker van de grond. 
 Met alle ondernemers is er meer budget en meer slagkracht.
 De BIZ levert positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat, iets waar 

ondernemers, klanten en gemeente allemaal een belang bij hebben.
 De BIZ vergroot de saamhorigheid tussen ondernemers.
 Voor de gemeente is het bestuur van de BIZ een duidelijke gesprekspartner in het 

BIZ-gebied.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het belangrijkste kenmerk van de BIZ is dat het een ondernemersinitiatief is. Daarmee is 
het een initiatief door ondernemers, voor ondernemers. De daadwerkelijk 
inwerkingtreding hangt ook af van een democratische stemming. 

De Wet BIZ kent de volgende keuzemogelijkheden:
 Vaste bijdrage of WOZ-afhankelijke bijdrage. Bij een WOZ-afhankelijke bijdrage 

kan worden gekozen voor een percentage van WOZ-waarde of een bijdrage in 
staffels.

 De bijdrage kan in de loop van de jaren wijzigen. 
 De periode waarop de regeling betrekking heeft, wordt door de gemeenteraad 

bepaald en bedraagt maximaal 5 jaar. 
 Het gebied waarop de BIZ betrekking heeft is vrij te bepalen. 
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Het bestuur van de BIZ heeft verzocht de BIZ op dezelfde wijze voort te zetten als 
afgelopen periode. Dat wil zeggen dezelfde vaste bijdrage van €500, hetzelfde gebied en 
wederom een looptijd van 5 jaar. De raad wordt daarom verzocht hier geen afwijkende 
keuze in te maken.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Voor het innen van de belastingen en het uitbetalen van de subsidie wordt jaarlijks 
€1.200 doorbelast aan de BIZ. 
Verlenen subsidie aan de ondernemers en monitoren voortgang afspraken met 
ondernemers valt binnen de bestaande formatie van de beleidsmedewerker EZ. 

Er kunnen kosten zijn voor bezwaar en beroep. Dit is de afgelopen periode niet 
voorgekomen. Na de informele positieve draagvlakpeiling is er geen reden om aan te 
nemen dat dit scenario zich zal voordoen. Om dit risico te minimaliseren (en ten behoeve 
van een positieve draagvlakmeting) werkt het bestuur van de BIZ hard aan het 
draagvlak voor de BIZ bij de overige ondernemers. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De ondernemers in het gebied zijn de betrokkenen. Ze zijn op de hoogte van de wens om 
de BIZ te continueren. Ze worden ook nog benaderd voor de formele draagvlakmeting. 
De heffing van de belasting gebeurt door het GBA. Met hen zijn hierover reeds afspraken 
gemaakt. 

Wat is het vervolg?
Na inwerkingtreding van de verordening (die in werking treed na raadsbesluit, 
bekendmaking en positieve draaglakmeting) volgen de volgende acties:

 Heffen BIZ belasting;
 Eventueel behandelen van bezwaar en beroep (door GBA);
 Verstrekken subsidie aan de stichting;
 Tweemaal per jaar overleg tussen gemeente en stichting over de voortgang van 

de activiteiten uit het projectplan;
 Na vijf jaar eventueel voortzetten van de BIZ (gaat gepaard met nieuwe 

draagvlakmeting). 

Hoe monitoren en evalueren we?
Er is regelmatig overleg tussen BIZ en de gemeente over de voortgang en andere actuele 
zaken. 
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RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 augustus, nummer 
2020/39,

BESLUIT :
De bedrijfsinvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel te verlengen door middel van het 
vaststellen van de Verordening BIZ Ouderkerk aan de Amstel 2020.

Ouder-Amstel, 24 september 2020
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Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel 2021

De raad van de gemeente Ouder-Amstel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020;

gelet op de artikelen 1, eerste, derde en vierde lid, 2, zesde lid, 3, eerste en tweede lid, en 7, 

eerste en vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

gezien de uitvoeringsovereenkomst van (datum) gesloten met Stichting BIZ-Ondernemersfonds 

Ouderkerk aan de Amstel;

besluit vast te stellen de Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel 2021.

HOOFDSTUK I  ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

- bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente 

waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven, bestaande uit de volgende straten of gedeelten 

daarvan:

 Hoger Einde Noord, tot en met huisnummer 31;

 Hoger Einde Zuid;

 Gijsbrecht van Aemstel straat;

 Prins Henrikstraat;

 Brugstraat;

 Dorpsstraat;

 Kerkstraat;

 Korendragerstraat;

 Achterdijk, tot en met huisnummer 2;

 Sluisplein;

 Hendrick van Avercampweg 3;

 Jacob van Ruisdaelweg;

 Burgemeester Stramanweg 63;

- college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

- uitvoeringsovereenkomst: tussen de gemeente en Stichting BIZ-Ondernemersfonds 

Ouderkerk aan de Amstel in september gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde 

lid, van de wet;
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- wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones.

HOOFDSTUK II  BELASTINGBEPALINGEN

Artikel 2 Belastbaar feit en aard van de belasting

1. Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van 

binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 

220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

2. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan 

activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de 

leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de 

economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3 Belastingobject

Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende 

zaken.

Artikel 4 Belastingplicht

1. De BIZ-bijdrage wordt geheven van:

a. de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens 

eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone 

gelegen belastingobject gebruikt; 

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt: 

a. gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, 

aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die 

het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op 

degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

b. het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt 

als gebruik door degene die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene 

die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de BIZ-bijdrage als 

zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is gesteld;

3. Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de 

van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per belastingobject.
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Artikel 6 Vrijstellingen

De BIZ-bijdrage wordt niet geheven van: 

a. belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning bestaan uit delen die in hoofdzaak 

zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare 

bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard;

d. ongebouwde belastingobjecten die deel uitmaken van een op de voet van de 

Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in 

artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928;

e. belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als natuurterreinen, 

waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en 

plassen, die worden beheerd door een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid 

welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stelt;

f. belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in 

gebruik zijn als waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door 

organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

h. belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in 

gebruik zijn als werken voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 

beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen;

i. belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn  voor de publieke dienst van de 

gemeente;

j. belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als straatmeubilair, 

waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke 

zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing 

van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, 

fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;

k. belastingobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor en in gebruik zijn als plantsoenen, parken 

en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft 

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht;

l. belastingobjecten die naast delen die dienen tot woning uitsluitend bestemd zijn voor en in 

gebruik zijn als begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria;

m. belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor het geven van onderwijs;
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n. belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor club- en buurthuiswerk, de 

beoefening van sport, kunst of cultuur, en andere activiteiten van sociale of culturele aard en 

die worden beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming drijft;

o. belastingobjecten die uitsluitend bestemd en in gebruik zijn voor de publieke dienst ter zake 

van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening in de 

regio en de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

p. belastingobjecten die zijn bestemd en in gebruik zijn als garagebox.

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage 

Het tarief van BIZ-bijdrage bedraagt per belastingobject voor de gebruikers € 500

Artikel 8 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen 

betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand 

volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede 

twee maanden later.

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Looptijd belastingheffing

De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van 5 jaar.

Artikel 11. Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-

bijdrage.

HOOFDSTUK III SUBSIDIEBEPALINGEN

Artikel 12 Aanwijzing stichting

Stichting BIZ-Ondernemersfonds Ouderkerk aan de Amstel wordt aangewezen als de stichting als 

bedoeld in artikel 7 van de wet.

Artikel 13 Buiten toepassing algemene subsidieverordening

Op de subsidie is de Algemene Subsidieverordening Ouder-Amstel niet van toepassing. 
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Artikel 14 Subsidievaststelling

1. De subsidie voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de 

uitvoeringsovereenkomst wordt verstrekt aan de in artikel 12 aangewezen stichting.

2. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, nadat 

daarop de perceptiekosten van € 1.200, in mindering zijn gebracht.

3. Voor zover dit niet reeds is geschied in de uitvoeringsovereenkomst, kan het college nadere 

regels stellen met betrekking tot de verplichtingen van de subsidie-ontvanger.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 15. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag nadat het college heeft 

bekendgemaakt dat van voldoende steun als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

Artikel 16. Intrekking Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel 2016

Met ingang 31 december 2020 wordt de Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan 

de Amstel 2016 ingetrokken met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare 

feiten, die zich voor 1 januari 2021 hebben voorgedaan.

Artikel 17. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan 

de Amstel 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 september 2020.

De raad voornoemd,

de raadsgriffier, de voorzitter,

L. Molenaar J. Langenacker
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Ondergetekenden, 
de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Ouder-Amstel, hierbij krachtens een volmacht van 
de burgemeester d.d. 11 augustus rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder A. Boomgaars 
handelend ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel d.d. 11 
augustus hierna te noemen " de Gemeente”

en de Stichting BIZ-Ondernemersfonds Ouderkerk aan de Amstel (SBOA), hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door Josephina Henrica Johanna Maria van Dijk (geboren 25 februari 1959 te 
Woerden), Manon Jansen (geboren 6 mei 1973 te Elst (gld) ) en Rianne Stork (geboren 28 december 
1969 te Amsterdam) in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, penningmeester en 
secretaris van deze stichting, hierna verder te noemen ‘de Stichting’, 

hier gezamenlijk genoemd ‘Partijen’, 

overwegende dat, 
 de Stichting kenbaar heeft gemaakt voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel te willen 

de Bedrijven Investeringszone (BI-zone) zoals bedoeld in de Wet op de 
bedrijveninvesteringszones te willen voortzetten en de Gemeente heeft verzocht hieraan 
hun medewerking te verlenen; 

 de Stichting het “Projectplan Stichting BIZ-Ondernemersfonds Ouderkerk aan de Amstel 2.0” 
heeft opgesteld, dat bij deze overeenkomst is gevoegd, waarin zij aangeeft hoe zij 
voornemens is de BIZ-subsidie te besteden; 

 de Stichting een informele peiling heeft gehouden onder de ondernemers (gebruikers van de 
panden) in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel; 

 daarbij van de in totaal circa 62 ondernemers in dit gebied 38 zich uit hebben gesproken over 
de vraag of de BIZ Ouderkerk aan de Amstel al dan niet voortgezet dient te worden; 

 35 van deze respondenten zich hebben uitgesproken vóór de voorzetting van de BIZ; 
 daarmee de verwachting is gewekt, dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5 van 

de Wet op de bedrijveninvesteringszones stelt aan de voortzetting van de BIZ; 
 de Gemeente te kennen heeft gegeven medewerking te willen verlenen aan de voortzetting 

van de BI-zone voor het centrum van Ouderkerk aan de Amstel, 

komen het volgende overeen: 

1. Begrippen 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

 Wet: de Wet op de bedrijveninvesteringszones; 
 BIZ: het bij de verordening vast te stellen gebied; 
 BIZ-bijdrage: hetgeen daaronder in de Wet wordt verstaan; 
 BIZ-subsidie: de op basis van de verordening en de Wet te verlenen subsidie; 
 College: het college van Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel.  
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2. Doel van de overeenkomst 
Deze overeenkomst is gebaseerd op artikel 7, lid 3, van de Wet. Zij beoogt de afspraken tussen 
Partijen te regelen met betrekking tot de voortzetting van de BIZ voor het centrum van Ouderkerk 
aan de Amstel, de dienstverlening door de gemeente in deze BIZ alsmede de verlening van een BIZ-
subsidie. 

3. Duur van de overeenkomst 
De overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 december 2025, tenzij Partijen uiterlijk drie 
maanden daarvoor besluiten deze te verlengen. Voorts eindigt deze overeenkomst op de dag dat het 
college vaststelt, dat blijkens de uitslag van de draagvlakmeting zoals genoemd in artikel 4 niet wordt 
voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van de Wet. 

4. Omschrijving van het gebied waarop deze overeenkomst betrekking heeft 
Het gebied waarvoor de BIZ wordt voortgezet omvat de volgende straten of delen van straten:

 Hoger Einde Noord, tot en met huisnummer 31;
 Hoger Einde Zuid;
 Gijsbrecht van Aemstel straat;
 Prins Henrikstraat;
 Brugstraat;
 Dorpsstraat;
 Kerkstraat;
 Korendragerstraat;
 Achterdijk, tot en met huisnummer 2;
 Sluisplein;
 Hendrick van Avercampweg 3;
 Jacob van Ruisdaelweg;
 Burgemeester Stramanweg 63.

 
5. Informatieplicht Stichting 
De Stichting bericht de Gemeente onverwijld over voorgenomen wijzigingen in haar statuten en 
reglementen en in het BIZ-plan. Dergelijke wijzigingen behoeven de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Gemeente. 

6. Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel 2021
1. De gemeenteraad zal worden voorgesteld de “Verordening bedrijveninvesteringszone 

Ouderkerk aan de Amstel 2021” , zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet, uiterlijk in december 
2020 en bij voorkeur in september 2020 vast te stellen. 

2. In deze verordening wordt bepaald, dat een BIZ-bijdrage zal worden geheven van degenen 
die de in de BIZ gelegen onroerende zaken gebruiken. 

3. De BIZ-bijdrage zal € 500 per bijdrageplichtige bedragen. 
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7. Minimale niveau gemeentelijke dienstverlening
De gemeente hanteert voor het openbaar gebied in de BI-zone het beheerniveau zoals bepaald in het 
“Beeldkwaliteitplan openbare ruimte gemeente Ouder-Amstel” (vastgesteld door gemeenteraad). 

8. Draagvlakmeting 
1. De Gemeente zal in oktober/ november 2020 een draagvlakmeting uitvoeren zoals bedoeld 

in artikel 4, lid 1, van de Wet om te onderzoeken of er voldoende steun bestaat voor de 
heffing van de BIZ-bijdrage onder de bijdrageplichtigen. 

2. De Stichting zal zich inspannen om voldoende draagvlak voor de BIZ-bijdrage te creëren en 
de gemeente ter zijde staan bij deze meting. 

9. Aanvraag BIZ-subsidie 
1. De Stichting dient jaarlijks uiterlijk op 1 oktober van het voorafgaande jaar een schriftelijk 

verzoek om BIZ-subsidie in bij het College. 
2. De subsidieaanvraag bevat een begroting en een activiteitenplan. In dit activiteitenplan geeft 

de Stichting aan welke activiteiten zij voornemens is uit te voeren, die zijn gericht op het 
bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, economische ontwikkeling of 
een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ en/of op het internet. 
Daartoe kunnen ook activiteiten op het gebied van de promotie behoren voor zover deze het 
publieke belang in de openbare ruimte en/of op het internet dienen. 

3. Deze overeenkomst laat onverlet, dat de Stichting ook andere subsidies kan ontvangen om 
haar doelstellingen te bereiken. 

10. Hoogte BIZ-subsidie 
1. Het College verstrekt de Stichting jaarlijks een BIZ-subsidie. Deze subsidie bedraagt de 

daadwerkelijk in het kalenderjaar netto ontvangen BIZ-bijdragen verminderd meteen bedrag 
van € 1.200 aan perceptiekosten. 

2. De subsidie wordt overgemaakt op de bankrekening van de Stichting. 
3. De Stichting verplicht zich de activiteiten te verrichten waarvoor de BIZ-subsidie wordt 

verstrekt. 

11. Bevoorschotting BIZ-subsidie 
De Gemeente maakt uiterlijk op 1 maart van het subsidiejaar een voorschot over ter hoogte van 90% 
van de begrote BIZ-subsidie. 

12. Jaarverslag, verantwoording na afloop subsidiejaar 
1. De Stichting brengt het College uiterlijk op 1 mei van het jaar volgende op het subsidiejaar 

een financieel en inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde activiteiten. Het 
inhoudelijk deel van het jaarverslag bevat een verantwoording van de uitvoering van het 
activiteitenplan. 
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2. Het verslag dient te zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting middels een besluit dat 
in overeenstemming met haar statuten is genomen. 

3. Het College kan, indien het daar aanleiding toe ziet, verlangen dat dit verslag vergezeld gaat 
van een goedkeurende verklaring van een accountant. 

13. Vaststelling BIZ-subsidie en eindafrekening 
1. Binnen zes weken na ontvangst van het jaarverslag stelt het College de hoogte van de BIZ-

subsidie over het voorgaande subsidiejaar definitief vast. 
2. Wanneer een deel van de BIZ-subsidie niet is besteed, wordt dit gereserveerd het volgende 

jaar. 
3. Indien de lopende uitvoeringsovereenkomst van de BIZ niet aansluitend wordt opgevolgd 

door een nieuwe uitvoeringsovereenkomst mag de Stichting de lopende zaken, zoals 
activiteiten waarover reeds is besloten, in het eerstvolgende jaar nog uitvoeren en afronden 
en moet het resterende budget na aftrek van alle door de Gemeente goedgekeurde kosten 
aan de Gemeente worden terugbetaald. De Gemeente

4. zal dit bedrag naar rato terugbetalen aan de bijdrageplichtigen die voor het laatste
5. subsidiejaar de BIZ-bijdrage hebben betaald.
6. Indien de lopende uitvoeringsovereenkomst wel aansluitend wordt opgevolgd door een 

nieuwe uitvoeringsovereenkomst kunnen de niet bestede of verplichte bedragen 
overgeheveld worden ter financiering van de nieuwe uitvoeringsovereenkomst.

7. Wanneer het vastgestelde bedrag hoger is dan het verstrekte voorschot, zal de Gemeente 
het verschil binnen drie weken aan de Stichting uitbetalen. 

8. Wanneer (bijvoorbeeld door oninbare posten of gehonoreerde bezwaar- en beroepschriften) 
het vastgestelde bedrag lager is dan het verstrekte voorschot, zal dit verschil worden 
verrekend met de uit te betalen subsidie van het dan lopende subsidiejaar, dan wel zal de 
Stichting het verschil binnen drie weken aan de Gemeente betalen. 

9. Wanneer de Stichting kennelijk in gebreke blijft bij de uitvoering van het activiteitenplan, kan 
het College in overleg met de Stichting besluiten het vast te stellen subsidiebedrag daarop 
aan te passen. 

14. Beëindiging van de BIZ 
1. De Stichting kan de Gemeente, indien is voldaan aan de voorwaarden die worden genoemd 

in artikel 6 van de Wet, verzoeken de Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan 
de Amstel 2020 in te trekken. 

2. Indien de gemeenteraad daartoe besluit: 
a. stopt de subsidieverstrekking met ingang van de datum van het intrekken van de 

verordening; 
b. zal de eindafrekening plaatsvinden naar deze datum met dien verstande, dat indien 

een batig saldo overblijft, dit door de Stichting conform haar statuten zal worden 
besteed, indien een tekort overblijft, dit voor rekening van de Stichting blijft; 

c. wordt deze overeenkomst na de eindafrekening ontbonden. 
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15. Beëindiging van de overeenkomst 
De Gemeente kan deze overeenkomst beëindigen, indien de Stichting: 

 in surseance verkeert dan wel failliet is verklaard; 
 niet voldoet aan de eisen die ter zake in artikel 7, lid 2, van de Wet worden gesteld; 
 handelt in strijd met haar statuten; 
 zich niet houdt aan haar verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. 

16. Overleg 
Partijen overleggen ten minste twee keer per jaar over de voortgang van de uitvoering van het 
activiteitenplan. De Gemeente neemt het initiatief tot deze gesprekken. 

17. Geschillen 
Partijen zullen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst voorleggen aan een door 
hen gezamenlijk te benoemen mediator. Zij zullen de kosten van deze mediation ieder voor de helft 
dragen. Wanneer deze mediation niet tot een oplossing tussen partijen leidt, zijn zij vrij het geschil 
aan de daartoe bevoegde rechter voor te leggen. 

18. Voorbehoud overeenkomst
Deze overeenkomst is rechtens afdwingbaar, en wordt – behoudens verplichtingen die
naar hun aard eerder aanvangen - aangegaan onder de opschortende voorwaarden dat
de Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel 2021 wordt vastgesteld en in 
werking is getreden en de subsidieaanvraag en de subsidiebeschikking tot stand komen.

19. Slotbepaling 
Deze overeenkomst laat onverlet het omtrent subsidies bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. 

Aldus in tweevoud opgesteld en ondertekend te Ouderkerk aan de Amstel. 

De gemeente Ouder-Amstel, 
Wethouder A. Boomgaars

datum: 

De Stichting BIZ-Ondernemersfonds Ouderkerk aan de Amstel, 

Josephina Henrica Johanna Maria van Dijk, Manon Jansen, Rianne Stork, 

Voorzitter Penningmeester Secretaris   



Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Ouderkerk aan de Amstel

6

datum: datum: datum:

Bijlage: Projectplan Stichting BIZ-Ondernemersfonds Ouderkerk aan de Amstel 2.0
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1. Inleiding

De BIZ bestaat vijf jaar!
Op 1 januari 2016 werd de BIZ Ouderkerk aan de Amstel in het leven geroepen als opvolger van de 
Winkeliersvereniging. 
BIZ is de afkorting voor Bedrijveninvesteringszone. In de BIZ zitten alle ondernemers van het 
Sluisplein en het winkelgebied in het centrum. De  achterban van de BIZ is divers: winkeliers en 
ondernemers. Kort gezegd is de opdracht van de BIZ het bevorderen van de leefbaarheid, 
veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit en de economische ontwikkeling van het gebied.

Op 1 januari 2021  loopt de wettelijke termijn van vijf jaar af. De intentie is om de BIZ weer voor 
vijf jaar te verlengen. Dit projectplan BIZ 2.0 beschrijft onze ambities.
De gemeente toetst dit plan aan de Wet BIZ. Op grond daarvan wordt een 
Uitvoeringsovereenkomst gesloten en stelt de gemeenteraad de verordening vast.

De aangesloten leden moeten instemmen met een verlenging van de BIZ. Dat gebeurt in twee 
fases. Als bijlage bij dit Projectplan BIZ 2.0 vindt u de resultaten van een informele 
draagvlakmeting. Een representatief aantal ondernemers gaat informeel akkoord met een 
verlenging.  35  leden hebben hierop positief gereageerd. Dat is 51 % van het aantal aangesloten 
ondernemers. Voor een informele draagvlakmeting ruim voldoende. 
Tussen 1 september en 31 oktober vindt de formele draagvlakmeting plaats. Tenminste, als de 
gemeenteraad in augustus 2020 hiervoor groen licht heeft gegeven door het vaststellen van de 
Uitvoeringsovereenkomst en de verordening.
Voor de formele draagvlakmeting moet minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige 
stem uitbrengen. En van de stemmers moet minimaal 2/3 vóór verlenging stemmen.
Is dat het geval, dan gaat de BIZ vanaf 1 januari 2021 weer vijf jaar verder.

2. Gebiedsafbakening

 De BIZ omvat het volgende gebied c.q. de volgende straten en pleinen: 

Hoger Einde Noord nr. t/m 31
Hoger Einde Zuid
Gijsbrecht van Aemstelstraat nrs. 1 t/m 8b
Prins Henrikstraat
Brugstraat
Dorpsstraat
Kerkstraat
Korendragerstraat
Sluisplein
Hendrick van Avercampweg 3
Jacob van Ruisdaelweg
Burgemeester Stramanweg 63
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Achterdijk t/m nr. 2

3. Ambities en doelstellingen, activiteiten
Bij de oprichting van de BIZ is het dna van Ouderkerk vastgesteld:

Ouderkerk a/d Amstel is het gezelligste, meest recreatieve, winkeldorp van Amstelland, waar 
service, klantvriendelijkheid en persoonlijke aandacht bij de winkeliers, de dienstverlenende 
ondernemers en de horeca hoog in het vaandel staan. Ook biedt het een uitstekend 
ondernemersklimaat voor (nieuwe) ondernemers

De doelstellingen van de BIZ zijn ten allen tijden complementair aan de activiteiten die de 
gemeente reeds uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied. Dit wil zeggen dat de BIZ-activiteiten 
nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen.

Algemene doelstellingen die de BIZ wil bereiken:
- Het realiseren van een representatief en veilig gebied met een aangenaam vestiging- en 

verblijfsklimaat voor ondernemers, bezoekers en bewoners.
- Centrummanagement, samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en 

inwoners om de lokale branding van het gebied als place to be voor shopping, eten en 
drinken, cultuur en wonen te versterken

- Het verbeteren van de uitstraling en inrichting van de openbare ruimte in samenwerking 
met de gemeente Ouder Amstel en het hierin behartigen van de belangen van de BIZ 
ondernemers. 

-  Het versterken van de slagkracht en het ondernemerschap  van ondernemers en 
instellingen binnen het BIZ gebied.

- Verdere professionalisering van de BIZ organisatie

De BIZ wil in de periode 2021-2025 de organisatiegraad optimaliseren. Een van de grootste 
uitdagingen is het realiseren van het Centrumplan. De ambitie van de BIZ is een 
toekomstbestendig, economisch vitaal centrumgebied. Het behoud van de diversiteit van het 
winkel- en horeca aanbod is een belangrijk aandachtspunt. Kwaliteit van het centrumgebied staat 
voorop. Dat geldt ook voor het Sluisplein. 
Dit vraagt om een sterke samenwerking en het versterken van het ondernemersbelang. 
De uitbraak van het coronavirus heeft veel veranderd. In welke mate, zal moeten blijken. Wellicht 
moeten activiteiten worden bijgesteld, maar de doelstellingen van de BIZ blijven onveranderd.

De activiteiten van de BIZ bewegen zich langs vijf peilers:

3.1 Marketing

De positionering van Ouderkerk als aantrekkelijk verblijf- en vestigingsgebied wordt versterkt.. In 
de komende periode wordt een marketing- en communicatieplan verder uitgewerkt.

3.2 Aankleding gebied

De sfeervolle kerstverlichting en de kerstbomen bepalen de aanblik van het gebied in de 
donkere maanden. In de zomer hangt het gebied vol met vrolijke, kleurrijke, bloeiende 
plantenbakken.
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3.3 Acties
De BIZ is zichtbaar tijdens belangrijke momenten zoals feestdagen, Moederdag en Vaderdag.  
Vooral tijdens Sinterklaas en Kerst, immers de belangrijkste maanden voor winkeliers. 

3.4 Belangenbehartiging 

De belangenbehartiging voor het BIZ gebied naar gemeente en andere relevante partijen wordt 
geïntensiveerd.  De  onderlinge samenwerking wordt bevorderd.

3.5 Veiligheid
Het BIZ gebied moet schoon, heel en veilig zijn. Samen met de gemeente wordt het gebied 
geregeld geschouwd. De BIZ wil de uitstraling van het openbaar gebied optimaliseren. In het 
overleg met de gemeente is de verkeersveiligheid van de Dorpsstraat een speerpunt. 

4. Organisatiestructuur en werkwijze

De BIZ is een stichting. Het bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en 
penningmeester.
Jaarlijks overlegt het bestuur een jaar- en investeringsplan aan de gemeente en een 
verantwoording van het afgelopen jaar. 
Twee keer per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats.
Het bestuur wordt ondersteund door een marketing- en communicatie assistent. 
De BIZ is lid van De Nieuwe Winkelstraat, een landelijk kennis en adviescentrum voor de retail. 

Naast het bestuur is er een werkgroep actief die de activiteiten organiseert. 

5. Financiën 

De BIZ-heffing is bepaald op € 500,00 per onderneming per jaar. De OZB aanslag wordt met dit 
bedrag verhoogd.

5.1 Investeringsplan
De BIZ-heffingen staan vast voor de komende 5 jaar, lopend over de periode van 1 januari 2021 
tot en met 31 december 2025.
De uitgaven worden zodanig gepland, dat deze het tempo van de binnenkomende heffingen niet 
overschrijden.
In het Investeringsplan wordt 5% van de totale BIZ-heffingen gereserveerd voor evt. gevolgen van 
toegekende bezwaren of faillissementen.
In het Investeringsplan wordt op hoofditems begroot, waardoor gedurende het jaar bedragen
verschoven kunnen worden binnen de BIZ activiteiten.

5.2 Inkomsten
De inkomsten van Stichting BIZ-Ondernemersfonds Ouderkerk bestaan uit: 

a. BIZ-bijdragen van de heffingsplichtige ondernemers
b. Bijdragen van vrijwillig bijdragende ondernemers, waaronder standhouders en niet-

heffingsplichtigen zoals maatschappelijke ondernemingen. 
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5.3 Overschotten
Indien aan het eind van een BIZ-heffingsperiode een deel van de op die periode betrekking 
hebbende BIZ-heffingsgelden niet is besteed, kan na instemming van de gemeente dat deel 
worden doorgeschoven naar de volgende heffingsperiode. 
Indien er geen tweede BIZ-periode komt, zal de Stichting het niet bestede bedrag, na aftrek van 
alle door de gemeente goedgekeurde kosten, naar rato terugbetalen aan de heffingsplichtigen, die 
voor de laatste subsidieperiode de BIZ-heffing reeds hebben betaald.

5.4 Jaarlijkse verantwoording
Het bestuur  zal zorgdragen voor een jaarlijkse (financiële) verantwoording aan de gemeente 
Ouder-Amstel en alle bijdrageplichtige ondernemers.

6. Meerjarenbegroting 

Zie bijlage

7. Handtekening

Voorzitter Secretaris

J.H.J.M. van Dijk R. Stork



1 BIZ verlening- bijl Begroting BIZ 2.0 .pdf 

Stichting BIZ Ondernemersfonds Ouderkerk aan de Amstel

INKOMSTEN 2021 2022 2023 2024 2025

BIZ-subsidie (65 ondernemers x vaste bijdrage 500 euro) € 32.500,00 € 32.500,00 € 32.500,00 € 32.500,00 € 32.500,00

Vrijwillige deelnemers/donateurs (buiten BIZ zone) (schatting 6 bedrijven x 250 euro) € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Gemeentelijke subsidies/lening/delen budgetten

Sponsoring

TOTAAL INKOMSTEN € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00

UITGAVEN

Algemene kosten

Kosten vrijwilligers € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Ondersteuning € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Bestuur- en vergaderkosten € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

BIZ - heffingskosten € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00

Verzekeringen € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00 € 650,00

Administratiekosten € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00

Marketing

Advertentieplaatsingen € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00

Website en communicatie € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00

Aankleding gebied

Sierbeplanting € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00

Onderhoud feestverlichting en uitbreiding € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00

Acties

December € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Kerstboom Kampje € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Overige acties € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

Belangenbehartiging

Contributies en abonnementen € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

Onvoorzien € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00

TOTAAL UITGAVEN € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00



7.d Deelname Invest MRA (2020/40)

1 Dossier 1745 voorblad.pdf 

Raadsvergadering
Dossiernummer 1745
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 24 september 2020
Agendapunt 7.d
Omschrijving Deelname Invest MRA (2020/40)
Eigenaar Heuvel, L. van den

Geagendeerd Vergaderdatum
Raadsvergadering 24 september 2020

Voorgesteld besluit
BESLUIT :
- een publiek private samenwerking aan te gaan met de provincie en andere gemeenten in 
de Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord
inzake Invest-MRA deel te nemen aan Invest-MRA - een bedrag van € 370.000 (1% jaarlijkse 
begroting van de gemeente) beschikbaar te stellen voor deelname aan Invest-MRA
- wensen in te dienen met betrekking tot het opnemen van social return in het 
investeringskader.
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Nummer 2020/40

datum raadsvergadering : 24 september 2020
onderwerp : Invest MRA
portefeuillehouder : Axel Boomgaars
datum raadsvoorstel : 18 augustus 2020

Samenvatting
Invest-MRA wordt opgericht met een totaal beoogde inleg van 100 miljoen euro om te 
investeren in de energietransitie en de circulaire economie. Voor de gemeente Ouder-
Amstel betekent het een inleg van € 370.000 (1% van de gemeentebegroting), met 
bijbehorende rentelasten. Deze investeringen door de overheid zijn nodig om de lange 
termijn doelstellingen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid te halen en de 
ontwikkeling naar een volwassen markt voor dergelijke projecten te stimuleren. Deze 
opgaven zijn te groot om als gemeente alleen op te pakken. Naast duurzame oplossingen 
voor grotere en kleinere bedrijven draagt het ook bij aan werkgelegenheid in de regio. 
Uiteindelijk zullen ook inwoners profiteren van de projecten die innovaties met zich 
meebrengen. Deelname vanaf het begin zorgt voor zeggenschap in het investeringskader 
van het fonds en de stemrechtverdeling in de Algemene vergadering van aandeelhouders. 
Daarnaast wordt er nagedacht over het inzetten van de uitvoeringsorganisatie om de 
Rijksmaatregelen in verband met de coronacrisis uit te voeren. 

Wat is de juridische grondslag?
De Gemeentewet bepaalt dat het besluit (van het college) tot oprichting van een NV of 
BV, of een deelneming daarin, pas genomen kan worden nadat de raad in de gelegenheid 
is gesteld om zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. De raad 
wordt in het raadsvoorstel gevraagd aan te geven dat er wensen zijn om Social Return te 
verwerken in het investeringskader.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten bepaalt dat de 
gemeente in de paragraaf verbonden partijen bij de begroting en het jaarverslag de visie 
op deze partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen opneemt.

Om het bovenstaande vorm te geven is in 2017 de nota verbonden partijen opgesteld die 
beleidsregels bevat over het aangaan van en sturen op verbonden partijen. De 
privaatrechtelijke samenwerking die met Invest-MRA wordt beoogd is volgens deze 
beleidsregels in te delen in als een samenwerking met een gemiddeld risico. Dit is 
bepaald op basis van het financiële belang, de mate van invloed die we daar als 
gemeente op hebben en het strategische belang voor onze gemeente aan te duiden als 
‘gemiddeld’. Het sturingsregime 2 is daarop van toepassing. Voor de raad wil dit zeggen 
dat de jaarstukken aan de raad worden voorgelegd voor een zienswijze. 

Governance en zeggenschap
De beoogde samenwerkingspartners en aandeelhouders in Invest-MRA zijn de 
gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam, de gemeenten in Noord-Holland Noord en 
de provincie Noord-Holland.

Invest-MRA wordt vormgegeven als een besloten vennootschap (bv) met beperkte 
aansprakelijkheid. Als regionale spiegel van Invest-NL krijgt Invest-MRA één holding-bv 
met twee meerderheidsdochters (100%) die zich richten op specifieke taken, te weten 
business development (via de ontwikkel-bv) en investeren (via de fonds-bv).

Partijen die deelnemen in het fonds worden aandeelhouder van Invest-MRA. De 
aandeelhouders krijgen naar rato van hun inleg zeggenschap in het fonds. De positie van 
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kleine aandeelhouders wordt beschermd in het ontwerpvoorstel. Zo vragen besluiten die 
steunen op instemming van gemeente Amsterdam en of provincie Noord-Holland (als 
groot aandeelhouders), ook instemming van een nader te bepalen aantal kleine 
aandeelhouders (afhankelijk van het totaal aantal deelnemers). Daarbij geldt in alle 
gevallen dat er een meerderheid moet zijn van 50% + 1. Dit zorgt er voor dat de twee 
grote aandeelhouders nooit alleen zullen kunnen beslissen.

De verantwoording door Invest-MRA is tweeledig:
1. verantwoording naar de aandeelhouders: Invest-MRA krijgt aandeelhouders, een RvC 

en een onafhankelijk investeringscomité; en
2. verantwoording naar de subsidiegever: op basis van een meerjarige subsidie-

overeenkomst. Dit zijn in het ontwerpvoorstel de MRA en de samenwerkende 
gemeenten in Noord-Holland Noord.

De organisatie van Invest-MRA is op afstand van de gemeente. De fondsbeheerder 
beoordeelt de aanvragen. Daarna toetst een onafhankelijk investeringscomité deze 
beoordeling. Hierin zitten 5 onafhankelijke mensen. Pas als zij ook positief adviseren 
volgt er een investering. Aandeelhouders beslissen dus niet over individuele projecten.

Het investeringscomité bestaat uit 5 leden. De leden zullen worden benoemd door de 
aandeelhouders op basis van hun bedrijfseconomisch profiel, hun marktkennis en hun 
kennis van de technologievelden energietransitie en circulaire economie. Op dit moment 
is nog niet bekend welke personen deel gaan nemen in dit comité. Wel zijn er 
functieprofielen gemaakt. In samenhang moeten de vijf leden de gewenste competenties 
afdekken.

Wat is de voorgeschiedenis?
Begin 2020 heeft de Rijksoverheid Invest-NL opgericht. Invest-NL ondersteunt consortia 
en bedrijven met business development en investeringen. Daartoe heeft Invest-NL onder 
andere een fonds van € 1,7 miljard opgericht. 

De Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord hebben in mei 2019 een 
kwartiermaker aangesteld om de de oprichting van Invest-MRA voor te bereiden. 

Deze kwartiermaker voor Invest-MRA heeft reeds een presentatie voor het college 
gehouden. Het college heeft een intentie uitgesproken tot deelname aan Invest-MRA, om 
zo een start te kunnen maken met een zorgvuldig besluitvormingsproces in samenspraak 
met de raad. Daartoe is Johan Bos van het kwartiermakersteam Invest-MRA aanwezig 
geweest bij de informatieavond op 4 juni om de vragen van commissieleden te 
beantwoorden. Deze presentatie werd positief ontvangen. Met dit collegevoorstel en 
bijgaand raadsvoorstel kan de raad om een besluit worden gevraagd.

Na de fase van de besluitvorming zullen de deelnemende partijen gezamenlijk komen tot 
oprichting van Invest-MRA, onder begeleiding van het kwartiermakersteam Invest-MRA.

Waarom dit raadsvoorstel?
De economie van de MRA kent een grote dynamiek. In de MRA en Noord-Holland Noord 
(NHN) zijn veel private initiatieven rond de energietransitie en de transitie naar een 
circulaire economie. Juist deze private initiatieven dragen bij aan de dubbeldoelstelling om 
economische ontwikkeling en de maatschappelijke transitieopgaven hand in hand te laten 
gaan. 
Zo heeft Ouder-Amstel het doel in 2040 energieneutraal te zijn, maar wordt dat met de 
bestaande stand van de technieken lastig om te halen. Door mee te doen in het aanjagen 
van duurzame innovatie in de regio, wordt een impuls gegeven aan het zoeken naar 
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nieuwe manieren van duurzame energie-opwek of manieren om energiebesparing en 
circulariteit te stimuleren.

Het doel van Invest-MRA is het creëren van een infrastructuur om kansrijke initiatieven 
te financieren en ook op te schalen richting Invest-NL en daarmee investeringsmiddelen 
naar deze regio te halen. Invest-NL kan met zijn expertise en investerend vermogen van 
€ 1,7 miljard een vliegwiel vormen voor de omvorming naar een groene en schone 
economie. 
Hierbij geldt dat de arbeidsmarkt net als de klimaatopgave nadrukkelijk 
gemeentegrensoverschrijdend is. De start of groei van een bedrijf in de ene gemeente 
leidt ook tot werk voor bewoners en toeleveranciers uit de omliggende gemeenten. Dit 
heet regionaal rendement. Een project hoeft daarom niet fysiek in Ouder-Amstel te 
landen, om relevant te zijn voor onze gemeente. 

De noodzaak voor het oprichten van een nieuw vehikel
De MRA en NHN zijn samen goed voor meer dan 25% van de nationale economie. 
Invest-NL is flexibel ingericht en heeft geen harde ondergrens aan de te financieren 
projecten. Echter, Invest-NL is zodanig georganiseerd (capaciteit en structuren) dat ze 
zich vooral zullen richten op de grotere financiële bijdrage aan projecten en de kleinere 
financiële bijdrage aan projecten neerleggen bij de bestaande regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen. En deze gaan doorgaans tot bijdragen van € 2,5 miljoen à 
€ 5 miljoen.

Invest-NL is er voor investeringen vanaf € 5 miljoen. Kleinere fondsen zijn er tot € 2 
miljoen. Om de middelgrote projecten tussen de 2 en 5 miljoen euro te kunnen 
financieren is er voor de MRA en Noord-Holland Noord een investeringsfonds Invest-MRA 
beoogd. Invest-NL leunt sterk op regionale partners. In alle andere regio’s zijn regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen het aanspreekpunt. Als enige regio in Nederland missen de 
Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord een regionaal dekkende structuur die 
aansluit op Invest-NL. Hiermee loopt onze regio het risico dat de rijksmiddelen niet of 
onvoldoende terechtkomen in onze regio.

Invest-MRA onderscheidt zich met name van de andere fondsen in de regio met (deels) 
vergelijkbare doelstellingen door de combinatie van business development en fonds 
(ontwikkelen en financieren) en de samenwerking van meerdere overheden als 
aandeelhouder. Ook qua beoogde financiële bijdrage aan projecten voegt Invest-MRA toe 
aan het bestaande spectrum. Invest-MRA opereert overigens altijd samen met andere 
financiële partijen. 

Het voorstel voor Invest-MRA bouwt voort op binnen- en buitenlandse ervaringen met 
regionale economische ontwikkeling. Gekozen is voor een lean-en-mean-organisatie en 
een heldere scope. Invest-MRA krijgt, net als Invest-NL op landelijk niveau, twee 
hoofdtaken. Per hoofdtak krijgt Invest-MRA een zelfstandig organisatieonderdeel. De 
onderdelen zijn:
1. ondersteunen van bedrijven bij het aanscherpen en completeren van hun 

businesscase binnen de transitieopgave (ontwikkelen / business development); en
2. financieren van grootschalige bedrijfsmatige proposities binnen de transitieopgaven 

(investeren). 

Invest-MRA vult een witte vlek op in het regionale ecosysteem. Door de positionering van 
Invest-MRA wordt het totale ecosysteem versterkt. Met bestaande regionale organisaties 
en fondsen worden de komende periode nadere afspraken gemaakt over invulling van de 
onderlinge samenwerking, die is gericht op de optimale ondersteuning van ondernemers. 

Invest-MRA is een middel dat juist gebruikt kan worden om contra-cyclisch te investeren. 
Bijvoorbeeld om na de coronacrisis groene opbouwmogelijkheden te stimuleren. 
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Financieel rendement
Financieel rendement is voor Invest-MRA het middel waarmee, ook in de toekomst, kan 
worden gewerkt aan de energietransitie en het versterken van de regionale economie. 
De verwachting is dat Invest-MRA een forse directe financiële hefboom heeft, mede door 
de in het programma opgenomen vereiste private cofinanciering. Daarnaast zijn er 
indirecte effecten door afgeleide en vervolginvesteringen. 

Anders dan bij subsidie moet de financiële bijdrage vanuit Invest-MRA door de 
ontvangende bedrijven worden terugbetaald, bijvoorbeeld via rente en aflossing of via 
verkoop van aandelen. Naarmate de markt voor de energietransitie en de circulaire 
economie zich op termijn ontwikkelt tot een meer volwassen markt, kan de deelneming in 
principe worden afgebouwd of herijkt. 

Om de maatschappelijke doelen te realiseren, wordt een relatief hoog risicoprofiel 
geaccepteerd. Het verdienvermogen en het risicoprofiel hangen samen met de 
voorgestelde verwachte spreiding van de investeringen over de typologieën en soorten 
financiering. Binnen het basisscenario en het conservatieve scenario is het fonds 
nominaal revolverend binnen de looptijd. 

Mogelijke aanvullende rol uitvoeringsorganisatie 
Naast het bovenstaande wordt er in deze tijden van crisis door de uitbraak van het 
coronavirus ook gesproken over de inzet van de uitvoeringsorganisatie van Invest-MRA 
voor de behandeling van aanvragen voor Rijksmaatregelen voor bedrijven. In alle andere 
delen van Nederland is een regionale ontwikkelmaatschappij (ROM) opgericht. Gelden 
van het Rijk die ter beschikking zijn gesteld in deze crisis worden via deze ROM 
toegekend. In de MRA is er op dit moment geen dergelijke ROM, waardoor het nu 
ingewikkeld is voor bedrijven om een beroep te doen op de door het Rijk beschikbaar 
gestelde gelden. Door de uitvoeringsorganisatie van Invest-MRA daarvoor in te zetten 
kunnen bedrijven in de MRA, inclusief de bedrijven die zich richten op duurzaamheid en 
circulaire economie, een beroep doen op de Rijksmaatregelen. Dit kan een waardevolle 
aanvulling zijn om diverse duurzame initiatieven en uitkomsten daarvan te behouden.

Wat gaan we doen?
Besluiten een publiek private samenwerking aan te gaan met de provincie en andere 
gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord inzake 
Invest-MRA.
Een bedrag van € 370.000 (1% van de begroting 2021) beschikbaar te stellen voor 
deelname aan Invest-MRA.

Wat is het maatschappelijke effect?
In de MRA en NHN zijn er sterke economische clusters, waaronder Schiphol, het 
Noordzeekanaalgebied, het cluster van data/ICT en de (kantoren)markt voor de zakelijke 
en financiële dienstverlening, de Agribusiness inclusief Seed Valley en ECN in Petten (één 
van de topcentra voor nieuwe energie-ontwikkeling). Dit zijn allemaal sterke 
economische clusters waar de energietransitie en circulaire economie impact hebben. De 
opgave in de MRA en NHN als het gaat om het klimaatakkoord (reductie CO2) en de 
omslag naar een nieuwe duurzame economie (reduceren grondstof afhankelijkheid) is 
dan ook fors. Het verlagen van de ecologische voetafdruk is een 
gemeentegrensoverschrijdende opgave die vraagt om grote investeringen. Deze opgave 
kan niet alleen door marktpartijen worden opgepakt. Voor overheden is een onmisbare 
aanjagende rol weggelegd. Dat kan alleen gezamenlijk worden opgepakt. Dit vraagt om 
een nieuwe impuls aan de regionale samenwerking in de MRA en NHN met bereidheid om 
gezamenlijk te investeren. 
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De besluitvorming voor Invest-MRA wordt voorbereid in het midden van de coronacrisis. 
Duidelijk is dat deze crisis ook de regionale economie van de MRA en NHN hard raakt. 
Dat is te zien in de regionale sectoren zoals de luchtvaart, agribusiness, horeca, 
verzekeraars en toerisme. Alleen al voor de regio MRA is berekend dat 507.000 banen 
direct of indirect worden geraakt. Met de oprichting van Invest-MRA maken de gemeente 
van de MRA en NHN een nadrukkelijke toekomstgerichte keuze. Een keuze voor regionale 
samenwerking. En een keuze voor economische structuurversterking om de broodnodige 
nieuwe én duurzame werkgelegenheid aan te jagen (in kansrijke sectoren zoals de 
circulaire maakeconomie). Zo wordt de regionale economie samen robuuster gemaakt.

Hierbij geldt dat elke investering door Invest-MRA zowel een investering in 
verduurzaming als een investering in een sterke economie is. De exacte voorwaarden 
daartoe worden uitgewerkt in investeringsstrategie. Het uitgangspunt is dat van 
investeringen wordt verwacht dat deze een 10% betere CO2-prestatie halen over de 
looptijd van het project dan een vergelijkbare investering door het fonds in het opkopen 
van emissierechten. CO2-reductie kan ook toegepast worden op circulaire projecten. In 
de investeringsstrategie kunnen aanvullende normeringen opgenomen worden die 
specifiek gelden voor het thema circulaire economie (% circulaire grondstoffen, % inzet 
van CO2 als grondstof en % biobased-materialen). In de definitieve investeringsstrategie 
wordt dit uitgewerkt.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het is niet zeker dat projecten binnen de gemeentegrenzen van Ouder-Amstel belanden. 
Echter, het draagt wel bij aan werkgelegenheid in de regio en de ontwikkelde producten 
en kennis kunnen ook beschikbaar worden gesteld aan bedrijven en inwoners in de 
gemeente. Tevens is er een positieve spin-off te verwachten in de toelevering van de 
projecten. Ook bedrijven uit de gemeente kunnen hiervan profiteren.

De investeringen zijn risicovol door de aard van de projecten en de nog niet volwassen 
markt. Echter, om tot een volwassen markt te komen is een rol voor de overheid 
weggelegd om zicht te houden op de lange termijndoelen op het gebied van 
energietransitie en circulaire economie. Voor wat betreft het risico, de financiële 
doelstelling is om nominaal revolverend te zijn. Dit betekent dat na afloop van de looptijd 
minimaal de inleg, zonder rente en kosten, terugkomt.

Gesteld kan worden dat de markt deze ontwikkelingen zelf moet financieren. Omdat de 
markt nog een onvoldoende track record heeft in dit soort innovatieve en duurzame 
projecten is volledige risicodragende financiering vanuit de markt veelal niet mogelijk. 
Samenwerking is nodig. De gemeente heeft niet als doel om de rol van de markt over te 
nemen. Het fonds draagt bij door projecten in deze markt te financieren, 
financieringsgereed te maken en de markt verder te ontwikkelen.

Deelnemen vanaf het begin
Deelnemen vanaf de oprichting van Invest-MRA heeft voordelen. Alleen nu kan er worden 
meebeslist over de stemrechtverdeling binnen de Algemene vergadering van 
Aandeelhouders waarvan de gemeente Ouder-Amstel er één zou zijn. Alleen nu kan er 
worden meebeslist over welke projecten in aanmerking komen voor het fonds door 
invloed uit te oefenen om het investeringskader. Bij een latere toetreding kan alleen 
worden ingestapt tegen de dan vastgestelde voorwaarden. Deze zijn nu nog niet 
vastgelegd.

Tijdens de informatieavond waren er meerdere partijen geïnteresseerd om Social Return 
onderdeel te maken van de voorwaarden voor financiering door Invest-MRA. Om dit in te 
brengen geldt het tijdspad uit de alinea hierboven. 
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Het college deelt de wens om Social Return onderdeel te maken van de voorwaarden en 
zal dit inbrengen in de onderhandeling tijdens de oprichting, indien de raad besluit deel 
te nemen aan Invest-MRA. Hierbij volgt het college een brede opvatting van Social 
Return: het stimuleren van de lokale werkgelegenheid, waar mogelijk voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking, 
jongeren van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, statushouders, 
oudere werkzoekenden, of mensen met een indicatie banenafspraak opgenomen in het 
doelgroepregister van UWV. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Aan definitieve deelname aan Invest-MRA zijn financiële consequenties verbonden. 
Beoogd is een totale inleg van 1% van de gemeentebegroting. De financiële doelstelling 
is om nominaal revolverend te zijn, een terugkeer van de totale inleg. Voor Ouder-Amstel 
betekent dit een bijdrage van €370.000. De gemeente verwerft voor dit bedrag aandelen 
in de op te richten BV en is stemgerechtigd in de Algemene vergadering van 
aandeelhouders. In de begroting worden jaarlijks de rentelasten toegerekend volgens de 
omslagrente die momenteel 0.5% (percentage langlopende rente) bedraagt. De jaarlijkse 
rentelasten komen daarmee op € 1850 ten laste van het exploitatieresultaat. Deze 
kosten worden gedekt uit het reguliere budget Economische Zaken. De werkelijke 
rentelasten nemen op korte termijn niet toe. Bij herfinanciering van bestaande leningen 
ontstaan rentekosten tegen de op dat moment geldende rentetarieven. In het meest 
positieve scenario is er een bedrag dat aan de gemeente kan worden uitgekeerd, 
bovenop de inleg bij het einde van de looptijd.

Daarnaast zijn er kosten voor de uitvoeringsorganisatie om de aanvragen te beoordelen 
en de financieringen te coördineren. Het onderdeel business development (ontwikkelen) 
wordt de eerste jaren waarschijnlijk voldaan uit een nog resterend bedrag van de ‘PRES-
gelden’. Daarna wordt er jaarlijks € 1,4 miljoen uit de MRA-bijdrage gedekt en €0,4 
miljoen uit de bijdrage voor NHN. Dit leidt niet tot een extra bijdrage vanuit de gemeente 
voor de MRA. De kosten voor het fondsmanagement (financieringstak) worden gedekt 
door deze jaarlijkse inleg in het fonds. Wel zal deelname in het fonds periodiek een 
tijdsinvestering vergen voor de aandeelhoudersvergaderingen, het rapporteren via de 
paragraaf verbonden partijen en het risicomanagement.

Risico’s
Het fonds van Invest-MRA beoogd nominaal revolverend te zijn. Dat betekent niet dat elke 
investering minimaal zal revolveren, maar dat de plussen en minnen van individuele 
investeringen elkaar in het fonds minimaal opheffen. Dit moet ertoe leiden dat de 
gemeente aan het eind van de fondsperiode van 25 jaar de inleg nominaal terugkrijgt (dat 
wil zeggen. zonder rente en indexatie). De kosten voor de deelnemende gemeenten 
bestaan dan uit de rentelasten in het geval de gemeente deze middelen leent. 

Het verdienvermogen en risicoprofiel van Invest-MRA zijn in beeld gebracht door KPMG. 
(Dit rapport is vanwege de vertrouwelijkheid fysiek in te zien bij de griffie). Hierbij gaat de 
focus uit naar het fonds op totaalniveau. Bij het bepalen van het verdienvermogen en het 
risicoprofiel is gekeken naar de verwachte spreiding van de investeringen over de 
typologieën en soorten financiering bij de verschillende soorten proposities en de inzet van 
(achtergestelde) leningen of eigen vermogen. De verwachting is dat het fonds binnen 25 
jaar zal revolveren. Het fonds beschikt in dit scenario tevens over een buffer voor 
tegenvallende resultaten over de looptijd van het fonds. 
Er zijn diverse negatieve scenario’s doorgerekend. In veel van deze scenario’s blijkt ook 
nog sprake van revolverendheid. Mochten er meerdere negatieve scenario’s tegelijkertijd 
plaatsvinden dan kan in een uiterst negatief scenario sprake zijn van een revolverendheid 
van 85%. Ook bij dit lager financieel resultaat zal ondertussen wel gewerkt zijn aan het 
oplossen van de maatschappelijke opgaven van energietransitie en circulaire economie. 
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Er is geen garantie dat het fonds revolverend zal zijn. Op basis van het besluit begroting 
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) hoeft bij deze uitgangspunten en 
risico’s geen voorziening getroffen te worden voor het fonds van Invest-MRA.

Voor het fonds wordt aangegeven dat het voor 85% nominaal revolverend is bij extreem 
negatieve parameters. Hiervoor dient Ouder-Amstel een risico op voeren van 15% van € 
370.000 (=€ 55.500) in het risicoprofiel waardoor dit in het weerstandsvermogen wordt 
opgenomen.

Als aanvullende beheermaatregel wordt tevens overwogen het fondsmanagement voor 
Invest-MRA aan te besteden zodat zeker wordt gesteld dat het fondsmanagement een 
bewezen track-record heeft.
De maatschappelijke en financiële resultaten van het fonds zullen periodiek worden 
geëvalueerd. Dit kan aanleiding zijn voor de aandeelhouders om de investeringsstrategie 
tussentijds te actualiseren.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De gemeenten in de MRA, de provincie Noord-Holland. Er wordt door de gemeente 
Ouder-Amstel niet apart gecommuniceerd over dit besluit. 

Wat is het vervolg?
De kwartiermaker Invest-MRA wordt op de hoogte gesteld van uw besluit en de 
oprichting van Invest-MRA wordt verder voorbereid. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Volgens het in de nota verbonden partijen vastgelegde sturingsregime 2. Dit houdt onder 
andere in dat de jaarstukken worden aan de raad worden voorgelegd voor een 
zienswijze.
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RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2020, nummer 
2020/40, 

BESLUIT :
- een publiek private samenwerking aan te gaan met de provincie en andere 

gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord 
inzake Invest-MRA deel te nemen aan Invest-MRA 

- een bedrag van € 370.000 (1% jaarlijkse begroting van de gemeente) 
beschikbaar te stellen voor  deelname aan Invest-MRA  

- wensen in te dienen met betrekking tot het opnemen van social return in het 
investeringskader.

Ouder-Amstel, 24 september 2020
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Betreft:  Link clipje Invest-MRA  
Versie:  mei 2020 
 
De kwartiermaker Invest-MRA  bereidt de mogelijke oprichting van Invest-MRA voor, in opdracht van 
het Bestuurlijk Overleg Economie van de MRA en in samenwerking met Noord-Holland Noord. Invest-
MRA is een werktitel tijdens de fase van oprichting. Doel is om ondersteuning te bieden aan, en te 
investeren in, innovatieve technieken. Zo bouwen overheid en ondernemers samen aan een 
duurzame toekomst én een bloeiende economie in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland 
Noord.  
 
Meer weten? Bekijk deze video! [LINK] 
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Q&A Invest-MRA in oprichting (werktitel). 
Update - versie 6 mei 2020  

 
In het bestuurlijk overleg Economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2018 groen licht 
gegeven om te starten met de oprichting van Invest-MRA (werktitel). In mei 2019 is daartoe Marc 
Muntinga aangetrokken als kwartiermaker voor Invest-MRA. De kwartiermaker en zijn team werken in 
opdracht van de provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam, de gemeente Amsterdam 
en de regio Noord-Holland Noord (NHN). Dit heeft geresulteerd in het Ontwerpvoorstel Invest-MRA 
dat op 13 december 2019, kort voor de landelijke oprichting van Invest-NL, is omarmt door het 
platform Economie van de MRA en meerdere keren besproken is in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg 
NHN.  
 
Op dit moment werken de verschillende gemeenten van de MRA en NHN en de provincie Noord-Holland 
aan de (voorbereiding op) de bestuurlijke besluitvorming. Hierbij wordt zo veel mogelijk gestreefd 
naar principebesluitvorming parallel aan de voorjaarsnota en definitieve besluitvorming eind 2020.  
  
Hieronder treft u bij wijze van Q&A de belangrijkste vragen die tot op heden zijn gesteld in 
gemeenteraden, provinciale staten en colleges van B&W en Gedeputeerde Staten. De antwoorden op 
de vragen zijn in veel gevallen gegroepeerd. Het is een levend document, wat wil zeggen dat op enig 
moment nieuwe vragen toegevoegd of verwijderd kunnen worden en antwoorden aangepast, al 
naargelang nieuwe informatie of inzichten daarom vragen.  
 
1. Waarom is besloten tot de mogelijke oprichting van Invest-MRA?  
2. Wat is Invest-MRA? 
3. Is de naam Invest-MRA definitief? 
4. Waarom een fonds én business development, in plaats van te kiezen voor één van beide? 
5. Voorbeelden van investeringen van het Invest-MRA fonds? 
6. Wat betekent het dat het Invest-MRA fonds revolverend is? 
7. Wat zijn de risico’s en welke risicoreservering hoort daarbij als (grote, middel, kleine) gemeente? 
8. Op welke manier draagt het investeringsfonds bij aan de financiering van proposities? 
9. Op welke manier zorgt Invest-MRA voor een vliegwiel waarbij overheidsinvesteringen ook private 

cofinanciering lostrekt? 
10. Hoe draagt Invest-MRA bij aan het ontwikkelen van (nieuwe) markten? 
11. Vallen investeringen van Invest-MRA onder staatssteun? 
12. Wat is het belang van Invest-MRA voor ondernemers in de MRA en NHN? 
13. Waarom is Invest-MRA nodig naast Invest-NL? 
14. Hoe wordt Invest-MRA gefinancierd?  
15. Kan een gemeente in het fonds tussentijds stoppen met zijn deelname? 
16. Hoe hebben gemeenten en provincies invloed op de koers en organisatie van Invest-MRA en hoe 

komt de governance van Invest-MRA eruit te zien? 
17. Waarom zou een gemeente nu instappen? 
18. Heeft een kleine gemeente wel invloed? 
19. Hoe werkt Invest-MRA samen met de partners? 
20. Wat is de huidige status van Invest-MRA en hoe ziet het proces eruit? 
21. Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor Invest-MRA? 
 
ANTWOORDEN 
 
1. Waarom is besloten tot de mogelijke oprichting van Invest-MRA?  
De maatschappelijke opgaven waar de gemeenten binnen de MRA en NHN voor staan, zijn groot. In 
een van de lange termijn ambities van de MRA wordt het belang benoemd van zaken als circulaire 
economie, energietransitie, klimaatadaptatie voor onder meer de economische ontwikkeling van de 
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regio. Ook in Noord-Holland Noord spelen deze thema’s een belangrijke rol. Zo benadrukt de regio in 
de verkenning Noord-Holland Noord Circulair het belang van een circulaire benadering voor 
economische activiteiten. De voorgestelde oprichting van Invest-MRA (werktitel) speelt in op twee 
knelpunten: 
 
I. Inspelen op maatschappelijke opgaven in de MRA en NHN 
De aard van die maatschappelijke opgaven rond economie en klimaat is dat ze gemeentegrens-
overschrijdend zijn en om samenwerking vragen: tussen overheden onderling, maar ook tussen 
overheden en private partijen. Om de grote uitdagingen waar we voor staan het hoofd te bieden, zijn 
de komende jaren miljarden aan investeringen nodig, van publieke én private partijen. Bovendien 
moeten kennis en expertise van private partijen gecombineerd worden met de visie en lange adem 
van overheden. In die maatschappelijke opgave vindt Invest-MRA een groot deel van haar grondslag. 
 
II. Benutten van de mogelijkheden van Invest-NL 
Een tweede reden voor de mogelijke oprichting van Invest-MRA is de wens om vanuit onze regio’s 
optimaal aansluiting te vinden bij programma’s en middelen vanuit het Rijk en de Europese Unie. Ook 
het Rijk heeft geconstateerd dat samenwerking tussen publieke en private partijen nodig is om de 
grote transities van onze tijd aan te jagen. Daarom is Invest-NL op 16 januari 2020 gestart. Invest-NL 
gaat met publieke middelen investeren in private initiatieven. Hiervoor stelt het kabinet € 1,7 miljard 
beschikbaar. Vanwege de economische relevantie van onze regio’s voor Nederland en de Europese 
Unie, is het zaak om te zorgen dat een substantieel deel van hun middelen ook in onze regio’s landen.  
 
Invest-NL werkt intensief samen met de regionale organisaties (Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen ROM) om een continue toestroom van businesscases en goede plannen 
vanuit de regio op gang te krijgen. De landelijke en regionale werkwijzen worden op elkaar afgestemd 
voor een zo efficiënt mogelijke werkwijze. De ROM’s zorgen voor de aanlevering van businesscases 
en helpen businesscases die nog niet aan de voorwaarden voldoen om zich te ontwikkelen (business 
development). Tevens spelen de ROM’s een belangrijke rol in het co-financieren.  
 
In Nederland is zijn de MRA en NHN als enige niet vertegenwoordigd in dit overleg (m.u.v. Horizon 
voor het Flevolandse deel van de MRA).1 Het ontbreken van een regionale organisatie in de MRA maakt 
het goed afstemmen met Invest-NL lastiger. Hierdoor missen we kansen.  
 
2. Wat is Invest-MRA? 
Invest-MRA is een nieuwe organisatie die twee dingen gaat doen: het ondersteunen van bedrijven in 
de MRA en NHN om consortia te vormen en nieuwe technologieën te ontwikkelen tot een haalbaar 
businessplan (business development) en het investeren in kansrijke technologieën die niet voldoende 
middelen uit alleen de markt kunnen halen (Invest-MRA fonds). De doelstelling van die beide 
elementen gezamenlijk is om bij te dragen aan het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven 
op energie en circulariteit. 
 
I. Invest-MRA business development  
Binnen Invest-MRA zal een team van business developers werkzaam zijn. Dit zijn sectordeskundigen 
op het gebied van de (financiering van) energietransitie, nieuwe circulaire markten, innovatie- en 
scale-up financiering en productontwikkeling en partnerships. Zij gaan aan de slag om private partijen 
uit onze regio’s vooruit te helpen. Zij brengen bedrijven bij elkaar in consortia om grote investeringen 
te doen en helpen hen om business cases te bouwen rondom energietransitie en circulariteit. Deze 
zijn risicovol, kennen een lange doorlooptijd en zijn noodzakelijk om deze maatschappelijke opgaven 
in te vullen.  
 

 
1 ROM Utrecht is in finale fase van oprichting (2e kwartaal 2020). 
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Hoewel business development en het fonds onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, zijn ze niet 
voorwaardelijk aan elkaar verbonden; ondersteuning vanuit business development is geen voorwaarde 
om aanspraak te kunnen maken op investering vanuit het fonds. Net als investeringen uit het fonds, 
kunnen bedrijven en consortia uit de gehele MRA regio en NHN hier gebruik van maken.  
 
II. Invest-MRA fonds  
Het is strategisch van belang dat Invest-MRA zelf mee-investeert. Als regio laten we daarmee zien dat 
we vertrouwen hebben in de bedrijven en bereid zijn om risico te dragen. Hiermee maken we het 
voor aanvullende private investeerders mogelijk om in te stappen. Maar ook geeft het mogelijkheden 
aan andere publieke investeerders (Invest-NL, Min EZK, EIB et cetera) om in te stappen, zij vragen 
vaak om vormen van cofinanciering. Op deze manier trekken we extra private en publieke 
investeringen in energietransitie en circulaire economie in de regio aan. 
 
Het fonds van Invest-MRA is een investeringsfonds. Er is dus geen sprake van subsidie. Invest-MRA 
neemt deel en investeert in bedrijven en consortia van bedrijven die cruciaal zijn voor de 
maatschappelijke opgaven waar we in de regio voor staan. Hierbij kunt u denken aan investeringen 
in de waterstof-infrastructuur en niet-recyclebare afvalplastics (zie de antwoorden op vraag 4).  
 
De omvang van het Invest-MRA fonds bedraagt initieel € 100 miljoen. De opzet van het fonds is 
revolverend. Dit betekent dat het geïnvesteerde geld uiteindelijk terug moet komen naar Invest-MRA, 
om opnieuw geïnvesteerd te kunnen worden of uitgekeerd te worden aan de eigenaren. De overheden 
die kapitaal hebben ingebracht zijn eigenaren van het fonds, en daarmee van de waarde van de 
investeringen. Zie over revolverendheid ook vraag 5. Invest-MRA investeert met tickets tussen de € 2 
miljoen en € 5 miljoen. Waar Invest-MRA betrokken is als aandeelhouder, is dat altijd als 
minderheidsaandeelhouder.  
 
3. Is de naam Invest-MRA definitief? 
Invest-MRA is nadrukkelijk een werktitel. Afgesproken is dat er een nieuwe naam komt. Hierover zal 
later nog besluitvorming plaatsvinden. Tot die tijd wordt de naam Invest-MRA als werktitel gebruikt 
voor de organisatie in oprichting die zich richt op de MRA én NHN. 
 
4. Waarom een fonds én business development, in plaats van te kiezen voor één van beide? 
Uit nationale en internationale ervaringen is gebleken dat de combinatie van investeren vanuit het 
fonds én business development de meest effectieve manier is om potentieel kansrijke bedrijfsmatige 
projecten zich te laten ontwikkelen.  
 
Bedrijven en consortia zijn belangrijke instrumenten om maatschappelijke transitie (energie en 
circulair) op gang te krijgen en te versnellen. Als de markt dit niet vanzelf doet, bijvoorbeeld omdat 
de risico’s te groot zijn of het zicht op snel rendement nog niet concreet genoeg (zie ook vraag 8), 
kan Invest-MRA instappen. We zetten dus publieke middelen in voor private investeringen om impact 
mee te maken, en beleidsdoelstellingen te realiseren (versnelling transitie, CO2 reductie, etc). Maar 
ook om meer investeringen onze kant op te halen: het geeft ons de mogelijkheid om efficiënter en 
effectiever samen te werken met Invest-NL en de EIB, zodat ze meer in de regio investeren. 
 
Door business development en investeringen te combineren, vergroten we de slagingskans van 
proposities en dekken we risico’s af. Juist de combinatie van beide onderdelen, maakt dat optimaal 
resultaat gehaald kan worden. Daarom kiest Invest-MRA ervoor om beide onderdelen in één 
organisatie onder te brengen.  
 
5. Wat zijn voorbeelden van mogelijke investeringen van het Invest-MRA fonds? 
Om voor ondersteuning van Invest-MRA in aanmerking te komen, moeten bedrijfsmatige projecten 
bijdragen aan de energietransitie, circulaire economie of CO2-reductie. De afgelopen maanden 
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hebben businessdevelopers al verschillende proposities in beeld gebracht die baat kunnen hebben bij 
de oprichting van Invest-MRA.  
 
Een voorbeeld daarvan is het opzetten van een groene waterstof infrastructuur, als alternatief voor 
fossiele brandstoffen. Er zijn inmiddels veel technieken ontwikkeld op het gebied van groene 
waterstof. Ondernemingen die veel fossiele brandstof gebruiken in hun bedrijfsprocessen zijn echter 
terughoudend om over te stappen op groene waterstof. Ze zijn terughoudend omdat aanlevering van 
groene waterstof niet gegarandeerd kan worden. De infrastructuur daarvoor ontbreekt.  
 
Bedrijven die investeren in de opwekking en infrastructuur van groene waterstof kunnen dit maar 
beperkt en kleinschalig doen. Reden hiervoor is dat er (nog) geen afname garanties te geven zijn. Hoe 
weet ik zeker dat mijn groene waterstof langjarig gekocht wordt, zodat ik mijn investering terug kan 
verdienen? Ontwikkeling start niet omdat er nog niet voldoende gebruik van de groene waterstof is. 
In dit soort gevallen kan Invest-MRA helpen met business development (partijen bij elkaar brengen) 
en investeringen. 
 
Een ander voorbeeld zou het omzetten van afval in nieuwe grondstoffen kunnen zijn. Een groot deel 
van het Nederlandse afvalplastics is bijvoorbeeld nog niet recyclebaar. Op kleine schaal zijn er 
verschillende pilots om plastics om te zetten in grondstoffen voor nieuwe plastic producten of voor 
ander productieprocessen. De businesscase voor de opschaling hiervan op industriële schaal 
ontbreekt. Hierbij kan gedacht worden aan het omzetten van niet recycleerbare afvalplastics in 
noodzakelijke grondstoffen voor de groene chemische industrie. Voor het organiseren van deze 
opschaling moeten consortia gebouwd worden en dienen stevige investeringen te worden gedaan.  
 
Een derde voorbeeld is de opkomst van bio-raffinage. Het Nederlandse voedselafval bevat veel 
waardevolle bouwstoffen (nutriënten). In de praktijk wordt het meeste hiervan verbrand, gestort of 
gecomposteerd. Er zijn verschillende plannen voor grootschalige bio-raffinage installaties om de 
nutriënten uit de afvalstroom te halen. De businesscases hiervoor zijn echter complex. Business 
development en financiële instrumenten van Invest-MRA dragen bij aan de ontwikkeling van dit type 
businesscases. 
 
Een vierde voorbeeld vormt het grootschalig terugwinnen van zogenaamde ‘crital raw materials’ uit 
complexere afvalstromen zoals E-waste. Niet alleen worden schaarse metalen behouden, ook 
voorkomen we vervuilende primaire winning. Vanwege de hoge en complexe financieringsbehoefte 
betreft het in dit soort casus veelal om stapelfinanciering. Om het geheel financieel te realiseren is 
er behoefte aan een partij als Invest-MRA die regie kan nemen. 
 
Een laatste voorbeeld richt zich op innovatieve energiesystemen. De ontwikkeling van lokale en 
slimme energiesystemen speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Vanuit business 
development kan Invest-MRA bijdragen aan de ontwikkeling van financierbare en uitvoerbare 
businesscases voor lokale en slimme energiesystemen. Concreet kan Invest-MRA de businesscase 
voorzien van advies op de aanpak, structuur, organisatie en financiering. Daarnaast kan Invest-MRA 
ondersteunen bij het arrangeren en structureren van de financiering.  
 
Voor alle mogelijke investeringen vanuit Invest-MRA geldt:  

• ze leveren een bijdrage aan de versnelling van de transities (energie, circulair, CO2); 
• ze ontwikkelen zich in een onvoldoende tempo, indien overheden er niet actief bij betrokken 

worden; 
• ze hebben potentie om op termijn voldoende rendement op te leveren om de investering 

terug te verdienen. 
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6. Wat betekent het dat het MRA-Invest fonds revolverend is? 
Het fonds Invest-MRA wordt zo ingericht dat het minimaal revolverend moet zijn. Dit betekent dat 
gemeenten en provincies die deelnemen aan het fonds aan het einde van de fondsperiode hun 
investering terugkrijgen. Een belangrijk voordeel van revolverende fondsen is dat gemeenten hun 
inleg na afloop van de fondsperiode opnieuw kunnen inzetten ten behoeve van andere doelen. Binnen 
de fondsperiode kan Invest-MRA eventuele rendementen ook opnieuw inzetten voor de financiering 
van bedrijfsmatige projecten op het gebied van de energietransitie en de circulaire economie. Uit 
een analyse van KPMG blijkt dat het Invest-MRA fonds in diverse scenario’s revolverend kan zijn over 
20-25 jaar. Het is dus reëel dat het fonds revolverend zal worden, hoewel er nooit garanties kunnen 
zijn bij investeringen. 
 
7. Wat zijn de risico’s en welke risicoreservering hoort daarbij? 
De kwartiermaker Invest-MRA heeft de investeringsstrategie laten doorrekenen. Het verdienvermogen 
en risicoprofiel van Invest-MRA zijn daartoe in beeld gebracht door KPMG. Hierbij gaat de focus uit 
naar het fonds op totaalniveau. Bij het bepalen van het verdienvermogen en het risicoprofiel is 
gekeken naar de verwachte spreiding van de investeringen over de typologieën en soorten financiering 
bij de verschillende soorten proposities en de inzet van (achtergestelde) leningen of eigen vermogen. 
De verwachting is dat het fonds binnen 25 jaar zal revolveren. Het fonds beschikt in dit scenario 
tevens over een buffer voor tegenvallende resultaten over de looptijd van het fonds.  
 
Er zijn diverse negatieve scenario’s doorgerekend. In veel van deze scenario’s blijkt ook nog sprake 
van revolverendheid. Op basis van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) hoeft bij deze uitgangspunten en risico’s geen voorziening getroffen te worden voor het fonds 
van Invest-MRA. Als aanvullende beheermaatregel wordt tevens overwogen het fondsmanagement 
voor Invest-MRA aan te besteden zodat zeker wordt gesteld dat het fondsmanagement een bewezen 
track-record heeft. Mochten er meerdere negatieve scenario’s tegelijkertijd plaatsvinden dan kan in 
een uiterst negatief scenario sprake zijn van een revolverendheid van 85%. Ook bij dit lager financieel 
resultaat zal ondertussen wel gewerkt zijn aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven van 
energietransitie en circulaire economie.  
 
Elke deelnemende partij dient af te wegen in hoeverre ze voorzichtigheidshalve een (aanvullende) 
reserve wil instellen gelet op het risicoprofiel van Invest-MRA. In de voorbeelden die bekend zijn bij 
de kwartiermaker wordt gewerkt met een risicoprofiel van 0% tot 30% van de totale inleg van de 
betreffende gemeenten.  
 
8. Op welke manier draagt het investeringsfonds bij aan de financiering van proposities? 
Het financieringsinstrumentarium van Invest-MRA bestaat met name uit garanties, risicodragende 
leningen en participaties. Dan gaat bij bijvoorbeeld om: 

• Lening, met bijvoorbeeld hogere risico’s, lagere rente, langere looptijd, achtergesteld 
karakter of andere vorm van ‘zachte lening’ 

• Garanties: Invest-MRA investeert niet maar staat wel (deels) garant bij private 
geldverstrekking 

• Participatie (aandelen), meestal met een heldere exit-strategie 
 
9. Op welke manier zorgt Invest-MRA voor een vliegwiel waarbij overheids- investeringen ook 

private cofinanciering lostrekt? 
Invest-MRA neemt nooit een meerderheidsbelang in een onderneming of bedrijfsmatig project. Dat 
betekent dus dat Invest-MRA nooit voor meer dan 50 procent van de financiering verantwoordelijk 
kan zijn en altijd samen met andere partijen investeert. Gemiddeld neemt Invest-MRA 25 procent van 
de totale businesscase voor zijn rekening. Elke euro die Invest-MRA investeert, leidt daarom 
gemiddeld tot totale investering van 4 euro. Nadat de opschaling mogelijk gemaakt is door Invest-
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MRA kan de industriële/commerciële uitrol door private partijen gefinancierd worden. Deze vervolg 
investering vormt een veelvoud van de investering door Invest-MRA. Daarmee loopt de multiplier 
veelal op tot 10 tot 20 maal de investering van Invest-MRA. 
 
10. Hoe draagt Invest-MRA bij aan het ontwikkelen van (nieuwe) markten? 
Uit landelijke analyses blijkt dat de markt voor het financieren van bedrijfsmatige projecten op het 
gebied van circulaire economie en energietransities niet goed werkt. De onderliggende businesscases 
kennen relatief hoge risico’s, lange(re) terugverdientijden en/of onvoldoende rendement. Dat maakt 
dat onvoldoende financiering beschikbaar is voor de businesscases die maatschappelijk heel relevant 
zijn. De oprichting van Invest-NL moet een belangrijke bijdrage leveren aan het wegnemen van deze 
tekorten in nog niet volledig ontwikkelde markten op landelijk niveau. Dergelijke tekortkomingen van 
de markt worden door Invest-NL heel concreet gemaakt. Bedrijven moeten bijvoorbeeld aantonen dat 
marktpartijen minimaal driemaal financiering van hun businesscase geweigerd hebben.  
 
Ook in de MRA en NHN zijn er veel projecten die stuiten op onvoldoende mogelijkheden om op de 
private markt financiering op te halen of om hun bedrijfsmatige project zodanig te ontwikkelen dat 
ze aanspraak kunnen maken op ondersteuning van Invest-NL. Dit doet zich nadrukkelijk voor bij 
bedrijfsmatige projecten vanaf € 2 à € 3 mln. Daarom richt Invest-MRA zich primair op die proposities. 
 
11. Vallen investeringen van Invest-MRA onder staatssteun? 
Invest-MRA wordt zo ingericht dat het voldoet aan alle staatssteun eisen. Daartoe sluit Invest-MRA 
nauw aan bij de inrichting van Invest-NL. Dat deze inrichting staatsteun proof is, is ook bevestigd door 
de Europese Commissie. Op 6 juni heeft de Commissie namelijk steun uitgesproken voor Invest-NL. 
De Commissie stelt dat Invest-NL een “geschikte en gebalanceerde oplossing is om kleine en 
middelgrote bedrijven die onder gefinancierd blijven door marktfalen aan kapitaal te helpen”. 
Advocatenkantoor Pels Rijcken, landsadvocaat en huisadvocaat van onder meer de gemeente 
Amsterdam en de provincie Noord-Holland, is betrokken bij de juridische vormgeving van Invest-MRA 
en adviseert over staatsteun. Zij hebben eerder geadviseerd over de oprichting van Invest-NL en 
hebben meerdere juridische structureren aangedragen, om aan de eisen van de Wet Markt en 
Overheid te voldoen, die benut zijn bij de inrichting van Invest-MRA.  
 
12. Wat is het belang van Invest-MRA voor ondernemers in de MRA en NHN? 
De business developers en investment managers werken aan bedrijfsmatige projecten die ten goede 
komen aan de volledige regio’s MRA en NHN. Dat wil zeggen dat ondernemers uit elke gemeente een 
beroep kunnen doen op hun expertise, ook wanneer die gemeente niet deelneemt aan het Invest-MRA 
fonds.  

 
13. Waarom is Invest-MRA nodig naast Invest-NL? 
Ondernemingen kunnen rechtstreeks contact opnemen met Invest-NL. Uit een analyse van het 
economische ecosysteem blijkt dat het voor veel bedrijven heel moeilijk is om de businesscase op te 
werken tot een Invest-NL waardige propositie. Hieruit komen twee redenen naar voren waarom Invest-
MRA nodig is naast Invest-NL: 
 
• In de MRA en NHN is er geen organisatie of instelling die bedrijfsmatige projecten van € 2 à € 3 

mln. kan ondersteunen met ontwikkelkracht of financiering. Dat maakt het voor bedrijven in de 
MRA en NHN veel lastiger om gebruik te maken van de mogelijkheden die Invest-NL biedt aan 
ondernemingen die bijdragen aan de circulaire economie of de energietransitie. Invest-MRA vult 
daarmee een gat in het economische ecosysteem dat niet gevuld kan worden door Invest-NL. 

• In alle andere Nederlandse regio’s hebben de gemeenten en provincies een organisatie of 
instelling die kan optreden als regionale toegang tot Invest-NL. Hiermee vergroten deze 
organisaties hun kans om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die Invest-NL biedt 
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voor hun regio’s. Met de oprichting van Invest-MRA vergroten de MRA en NHN de kans om naar 
rato gebruik te maken van de kansen die Invest-NL biedt.  

 
14. Hoe wordt Invest-MRA gefinancierd?  
Het voorstel is om Invest-MRA, net als Invest-NL, op twee manieren te financieren. Voor het uitvoeren 
van de ontwikkelactiviteiten (business development) krijgt Invest-MRA een meerjarige 
exploitatiebijdrage. Voor de investeringsactiviteiten worden alle gemeenten en provincies in de MRA-
regio en NHN uitgenodigd te participeren in het investeringsfonds. 
 
• De ontwikkelactiviteiten van Invest-MRA richten zich op heel de MRA en NHN. Het voorstel is de 

meerjarige exploitatiebijdrage te verstrekken via de MRA. De middelen van het Platform 
Economie zijn hiervoor een belangrijke bron. Alle leden van de MRA dragen hier op dit moment 
al naar rato aan bij. Voor Invest-MRA wordt tevens voorzien in een exploitatiebijdrage vanuit 
Noord-Holland Noord. De meerjarige exploitatiebijdrage is noodzakelijk voor de stabiliteit van 
Invest-MRA. 

• De investeringsactiviteiten richten zich ook op heel de MRA en NHN. Alle gemeenten en provincies 
in de MRA en NHN worden uitgenodigd te participeren in het daartoe op te richten 
investeringsfonds. Het fonds moet groeien naar een minimale omvang van € 100 mln. Het voorstel 
is daartoe te werken met enkele oprichters waaronder de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Amsterdam. Andere gemeenten en provincie van de MRA en NHN worden uitgenodigd 
om hierin mee te doen. De hoogte van de fondsparticipatie wordt bepaald door de gemeente, 
waarbij als richtsnoer 1% van de totale gemeentebegroting 2019 genomen kan worden. 

 
Hiernaast wordt ook gekeken naar onder meer EU-middelen (EIB, EFRO, Kansen voor West, etc.). 
 
15. Kan een gemeente in het fonds tussentijds stoppen met zijn deelname? 
Een gemeente die heeft besloten deel te nemen aan het fonds, kan zich met oog op stabiliteit in de 
eerste jaren niet terugtrekken. Daarna is dat wel mogelijk, indien een andere aandeelhouder bereid 
wordt gevonden om de participatie (aandelen) van de gemeente over te nemen. 
 
16. Hoe hebben gemeenten en provincies invloed op de koers en organisatie van Invest-MRA en 

hoe komt de governance van Invest-MRA eruit te zien? 
De governance van Invest-MRA bouwt voort op de laatste inzichten op landelijk niveau met Invest-NL 
en vergelijkbare organisatie in andere regio’s. Gelet daarop wordt Invest-MRA vormgegeven als 
besloten vennootschap. De keuze voor een privaatrechtelijke organisatie is verplicht vanuit de 
staatsteunvereisten.  
 
De besloten vennootschap Invest-MRA krijgt aandeelhouders, een Raad van Commissarissen en een 
onafhankelijk investeringscomité. Gemeenten en provincies die deelnemen in het fonds kunnen op 
drie wijzen sturen op de b.v. Invest-MRA. Deelnemende gemeenten en provincies: 
 

• Worden lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders waar Invest-MRA via de 
jaarrekening verantwoording aflegt over de uitvoering van de activiteiten; 

• Kunnen de leden van de Raad van Commissarissen benoemen die op hun beurt de directie 
benoemd en controleert; 

• Kunnen het investeringskader vaststellen waaraan directie en het in te stellen onafhankelijke 
investeringscomité individuele investeringen moeten beoordelen.  

 
Daarnaast ontvangt Invest-MRA een meerjarige exploitatiebijdrage voor de ontwikkelactiviteiten. 
Deze zal lopen via het MRA-bureau en NHN. Via de reguliere cyclus van begroting en jaarrekening legt 
Invest-MRA verantwoording af over de besteding aan het MRA-bureau en NHN.  
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17. Waarom zou een gemeente nu instappen? 
Gemeenten die nu besluiten mee te doen met Invest-MRA kunnen de definitieve investeringsstrategie 
mee bepalen en praten mee over de exacte inrichting van de organisatie. Bij een eventueel later 
besluit tot participatie staan de investeringsstrategie en organisatie vast. 
 
18. Heeft een kleine gemeente wel invloed? 
De positie van minderheidsaandeelhouders wordt beschermd in het Ontwerpvoorstel. Zo vragen 
besluiten die steunen op instemming van gemeente Amsterdam en of provincie Noord-Holland (als 
groot aandeelhouders), ook instemming van een nader te bepalen aantal kleine aandeelhouders 
(afhankelijke van het totaal aantal deelnemers). Daarbij geldt in alle gevallen dat er een meerderheid 
moet zijn van 50%+1. 
 
19. Hoe werkt Invest-MRA samen met de partners? 
Invest-MRA werkt intensief samen met andere economische organisaties in de MRA en NHN. In lijn met 
het Ontwerpvoorstel vult Invest-MRA een witte vlek in het economische ecosysteem met business 
development en een fonds voor projecten vanaf € 2 à € 3 mln. (binnen de circulaire economie en 
energietransitie).  Samen met organisaties zoals de Amsterdam Economic Board, de 
ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord, het MRA-bureau en anderen, zorgt Invest-MRA voor 
een compleet pakket van ondersteuning voor bedrijven en ondernemers in de MRA en NHN. 
 
20. Wat is de huidige status van Invest-MRA en hoe ziet het proces eruit? 
Op dit moment werken de verschillende gemeenten van de MRA en NHN en de provincie Noord-Holland 
aan principebesluitvorming over de oprichting van Invest-MRA. De basis daarvoor is het 
Ontwerpvoorstel Invest-MRA dat op 13 december 2019 is omarmt door het platform Economie én dat 
op meerdere momenten betroken is in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN (BAO). Het streven is 
om parallel aan de voorjaarsnota principe besluitvorming plaats te laten vinden zodat Invest-MRA eind 
2020 definitief kan worden opgericht.  
 
De uitbraak van de coronacrisis en de gevolgen daarvan zijn ook van invloed op het proces van Invest-
MRA. De maatregelen die gelden hebben immers een grote maatschappelijke impact, ook op 
besluitvorming binnen gemeenten. Veel gemeenten hebben inmiddels een manier gevonden om het 
democratische proces, in aangepaste vorm, doorgang te laten vinden. Daarmee vindt ook de 
besluitvorming voor Invest-MRA doorgang. Het kwartiermakersteam is beschikbaar om individuele 
gemeenten te ondersteunen bij hun proces.  
 
21.Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor Invest-MRA?  
 
Om uitvoering te geven aan veel economische steunmaatregelen kiest het rijk ervoor om de 
samenwerking met de ROM’s verder te intensiveren. Dit bevestigt de analyse uit het Ontwerpvoorstel 
dat de regio MRA en NHN het risico loopt om kansen te missen doordat zij niet is aangesloten op dit 
landelijke netwerk. De verwachting is dat nog meer regelingen volgen. Hier speelt het 
kwartiermakersteam Invest-MRA nu al op in.  
 
Ook vormt de oprichting van Invest-MRA een belangrijk instrument dat bijdraagt aan duurzaam 
economisch herstel na de crisis. Invest-MRA richt zich op scale-ups (en consortia) in de 
energietransitie en de circulaire economie. Juist scale-ups/innovatief MKB zijn de banengeneratoren 
van Nederland. Hiermee sluit de oprichting van Invest-MRA naadloos aan bij de oproep van onder 
andere het Europees Parlement om juist nu versneld de sprong naar een groene economie te maken. 
Invest-MRA brengt de kracht van de markt en overheid samen zodat innovatieve ondernemingen de 
kans krijgen zich te ontwikkelen, we duurzame transities kunnen versnellen en nieuwe 
werkgelegenheid in de regio wordt gecreëerd.   



1 Invest MRA- bijl Risicoanalyse .docx 

Risico Beheersmaatregel Bron

Algemeen
De naam Invest-MRA doet geen recht aan de 
regionale scope van de organisatie. Dit belemmert 
mogelijk de besluitvorming.

Invest-MRA is nadrukkelijk een werktitel. Er wordt op dit 
moment gewerkt aan een definitieve naam. Hierbij worden de 
deelnemende partijen betrokken. De definitieve naam wordt 
later bekend gemaakt.

Q&A Invest-MRA

Op dit moment gaat alle aandacht uit naar de 
coronacrisis. Dit belemmert mogelijk de 
besluitvorming.

Het kwartiermakersteam signaleert dat de betrokken gemeenten 
en provincies terecht de coronacrisis alle aandacht geven die 
nodig is. Veel partijen kiezen er desondanks voor om de 
besluitvorming ten aanzien van Invest-MRA ook door te zetten. 
Zij erkennen Invest-MRA als een structuurversterkend 
instrument om in het post-corona tijdperk nieuwe en structurele 
werkgelegenheid aan te jagen. Het kwartiermakersteam blijft 
beschikbaar om alle gemeenten die daar om vragen te 
ondersteunen bij hun besluitvorming rond Invest-MRA.

Nvt.

Risico Beheersmaatregel Bron

Juridisch
Risico dat niet toegestane staatssteun (of niet van 
aanmelding vrije toegestane staatssteun) wordt 
geleverd.

Invest-MRA wordt zo ingericht dat het voldoet aan alle 
staatssteun eisen. De noodzakelijke melding bij de EU is in 
voorbereiding in samenwerking met het ministerie van BZK en 
EZK. Invest-MRA sluit nauw aan bij de inrichting van Invest-NL, 
die door de Europese Commissie als staatssteun proof is 
aangemerkt. Op dit moment werkt het kwartiermakersteam, in 
samenwerking met juristen van Pels Rijcken advocaten, het 
steunkader nader uit. 

Q&A Invest-MRA

Risico dat als staatsteun speelt, het project vertraagd 
wordt (projectrisico).

Wat betreft de investeringsactiviteiten wordt er zo veel mogelijk 
marktconform gewerkt. Onder specifieke omstandigheden kan 

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.43



bij individuele investeringen worden afgeweken van het principe 
van marktconformiteit, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een 
groter risico, langere looptijden of een lager tarief dan 
gebruikelijk is in de markt. In dat geval wordt gebruikgemaakt 
van de vrijstellingsmogelijkheden die de Europese Unie
biedt, of zal de staatssteun op individueel transactieniveau 
worden gemeld. Indien hiervan sprake is, zal Invest-MRA dit 
tijdig signaleren en vroegtijdig communiceren met de 
initiatiefnemer (verwachtingsmanagement).

Risico dat bij het einde van het fonds een exit niet 
goed mogelijk is doordat financieringen lang 
doorlopen en/of het niet mogelijk is (zonder schade) 
van participaties af te komen.

Aan het eind van de investeringsperiode van 10 jaar besluiten de 
aandeelhouders over de vormgeving van de definitieve 
exitstrategie. Zij wegen hierbij mee hoe de markt voor 
financiering van bedrijfsmatige projecten in de energietransitie 
en de circulaire economie zich de komende 10 jaar ontwikkelt. 
Na 10 jaar kunnen, zo lang de investerings- en fondsperiode niet 
verlengd wordt door de AvA, nieuwe investeringen alleen gedaan 
worden met instemming van de AvA.
 

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.39

Risico Beheersmaatregel Bron

Organisatorisch
Succes van het fonds (en de kostenniveaus) is in 
huidige opzet mede afhankelijk van de 
samenwerking met diverse andere partijen (zoals 
AEB, AIB, andere fondsen, etc). Risico is dat de 
samenwerkingen niet effectief blijken te zijn, 
waardoor aangedragen projecten niet effectief 
blijken en kostenefficiency onder druk komt te staan.
 

Invest-MRA vult nadrukkelijk het gat in het investeringslandschap 
tussen de fondsen in de MRA en NHN enerzijds én Invest-NL 
anderzijds. De rolinvulling van Invest-MRA is mede afhankelijk 
van de grootte van de tickets. De inrichting van de 
samenwerking wordt zo opgezet dat het de verbindingen tussen 
de verschillende organisaties in het regionale ecosysteem 
versterkt. Ook het onderdeel business development speelt 
hierbij een rol.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.38

Risico’s vinden voldoende geschikt personeel i.c.m. 
risico beloning binnen WNT.

De personeelskosten zijn gebaseerd op de inschaling volgens het 
BBRA. De inschaling ligt gemiddeld onder de beloning die private 

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.79; Routeboek, p.33



tegenhangers van Invest-MRA ontvangen. De inschaling wordt 
reëel geacht, omdat er een specifieke arbeidsmarkt is voor 
impact investors en ontwikkelaars. 

Risicoverloop personeel “key-man risk”. Modern people management is expliciet opgenomen in de 
functieprofielen van de directeur / bestuurder en één van de 
leden van de Raad van Commissarissen.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.64-65

Risico vertraging of langzame start doordat heel 
team (12-15 FTE) geworven moet worden en op 
elkaar ingespeeld moet raken.

In aanloop naar de formele start van Invest-MRA vinden alle 
mogelijke no-regret voorbereidingen plaats, waaronder het in de 
steigers zetten van de organisatie. Dit voorkomt een 
schoksgewijze start. 

Vanaf de start is voor het fondsmanagement een vergoeding van 
maximaal 1,5% van het gecommitteerde vermogen beschikbaar. 
Gekozen is voor deze opzet zodat het fondsmanagement flexibel 
op- en af kan schalen al naar gelang de behoefte. Een vaste kern 
van circa 3 fte moet minimaal medio het tweede jaar 
operationeel zijn.

De mogelijke aanbesteding van het fondsmanagement biedt ook 
extra waarborgen dat de noodzakelijke capaciteit tijdig 
beschikbaar is.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.44

Risico Beheersmaatregel Bron

Governance en samenwerking
Risico zeggenschap bij nieuwe toetreders in het 
fonds.

Bij de start van Invest-MRA vormen overheden die deelnemen in 
het fonds samen de AvA. Naar rato van hun bijdrage aan het 
fonds, krijgen de aandeelhouders stemrecht in de holding-bv. Bij
toetreding van nieuwe investeerders wijzigt de 
aandeelhoudersverhouding dienovereenkomstig. De waardering 
van het fonds en de investeringsstrategie blijven tijdens de 
toetredingsperiode ongewijzigd.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.47



Om recht te doen aan het samenwerkingskarakter van Invest-
MRA is het voorstel om in een separate stemovereenkomst 
aanvullende afspraken vast te leggen tussen de aandeelhouders, 
waarin recht wordt gedaan aan zowel de positie van grote als 
kleine aandeelhouders. 

Reputatierisico en politiek risico indien het fonds niet 
werkt zoals beoogd.

Transparantie m.b.t. risicoprofiel in communicatie door 
bestuurlijk trekkers en kwartiermaker, zowel schriftelijk als 
mondeling.

n.v.t.

Integriteitsrisico dat met publieke gelden private 
partijen worden gefinancierd door een selecte club 
mensen in specifieke (niche)markten.

Invest-MRA krijgt een onafhankelijk investeringscomité.  Het 
comité voorkomt tunnelvisie en bewaakt dat projecten die 
opgeleverd worden door de business developers van Invest-
MRA, conform het investeringskader door de fondsmanagers zijn
beoordeeld en op geen enkele wijze voorrang zouden kunnen 
krijgen boven andere projecten. Zo nodig wordt gebruik gemaakt 
van specialistische externe expertise, op basis van inhuur.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.45

Risico op vertraging van oprichting waardoor 
potentiële deelnemers afhaken.

De kwartiermaker werkt met een planning o.b.v. mijlpalen. In 
afstemming met de bestuurlijk trekkers wordt de planning waar 
nodig aangepast. Planning en voortgang zijn vast onderdeel van 
de communicatie richting alle stakeholders.

n.v.t.



Risico Beheersmaatregel Bron

Governance en samenwerking
Risico dat gemeenten uit MRA niet meedoen 
(freeriders), of pas in een veel later stadium 
meedoen (kat uit boom kijken), waardoor fonds niet 
gewenste omvang krijgt, niet effectief is in regio, etc

Uitgangspunt is een fondsomvang van € 100 miljoen. Diverse 
partijen de minimale fondsomvang én een voldoende regionale 
vertegenwoordiging ook als voorwaarde geformuleerd voor hun 
deelname. Indien niet voldoende partijen meedoen of er te 
weinig fondskapitaal bij de start beschikbaar komt, kan worden 
besloten om geen fonds op te richten of meer tijd te nemen om 
voldoende partijen te vinden. Ook kan worden besloten om de 
governance of het investeringskader bij te stellen.

n.v.t.

Risico dat voordelen van MRA Invest niet overal 
gelijk neerslaan en deelnemers afhaken.

Met de oprichting van Invest-MRA wordt zowel een economische 
doelstelling (economische structuurversterking) als een 
klimaatdoelstelling (CO2-reductie) gerealiseerd. Doelstellingen 
die nadrukkelijk gemeentegrensoverschrijdend zijn. De 
samenwerking in de MRA-regio en NHN moet zorgen voor een 
meer efficiënte en effectieve ondersteuning van ondernemers én 
het realiseren van een hogere klimaatimpact. Vooraf is helder 
dat Invest-MRA op afstand van de politiek staat en dat 
besluitvorming onafhankelijk is van de plaats van onderneming.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.17

Risico dat Invest-NL niet succesvol is, c.q. het 
onmogelijk blijkt om businesscases te laten voldoen 
aan de criteria van Invest-NL. 

De maatschappelijke en financiële doelstellingen dienen als input 
voor een nader vast te stellen investeringsstrategie. Die 
strategie zal, met het oog op de gewenste risicospreiding, 
voorwaarden stellen aan de omvang en aard van de 
investeringen. Elke 4 jaar evalueert het fondsmanagement de 
strategie en legt hierover verantwoording af aan de RvC. Zo 
nodig worden wijzigingsvoorstellen voorgelegd aan de AvA.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.68-70

Risico dat de markt sneller dan voorzien ontwikkelt. Door risicodragend te participeren in het fonds, tonen de 
overheden hun vertrouwen in de ontwikkeling naar een 
volwassen markt van de energietransitie en circulaire economie. 
Naarmate de markt voor de energietransitie en de circulaire 

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.17



economie zich ontwikkelt tot een meer volwassen markt, kan de 
deelneming in principe worden afgebouwd (of herijkt).

Risico dat bij equity aanvullende kapitaalstortingen 
nodig zijn om verlies te voorkomen.

Bij elke (equity) investering houdt het fondsmanagement 
rekening met eventuele vervolginvesteringen én eventueel 
noodzakelijke middelen voor de exit. 

Bij sommige investeringen kunnen de benodigde  vervolg- 
investeringen lager uitpakken dan verwacht en bij andere hoger. 
Elke aandeelhouder in Invest-MRA doet er goed aan periodiek te 
bepalen in hoeverre het prudent is een reservering op te nemen 
binnen het weerstandsvermogen in verband met mogelijke
risico’s in de deelneming. 

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.37

Risico wijziging in scope Invest-NL Elke 4 jaar evalueert het fondsmanagement de strategie en legt 
hierover verantwoording af aan de RvC Zo nodig worden 
wijzigingsvoorstellen voorgelegd aan de AvA.
Invest-NL geeft een referentiekader. Invest-MRA is een 
zelfstandige organisatie.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.68-70

Risico dat deelnemers onvoldoende gelijk beeld 
kunnen vormen van doelstellingen/gewenste 
projecten.

De kwartiermaker verzorgt, in overleg met de bestuurlijk 
trekkers, gerichte communicatie ten behoeve van de 
besluitvorming van stakeholders over participatie in Invest-MRA. 
Verder wordt standaard informatiemateriaal, presentaties en 
voorstel aangeboden. Het investeringskader is vooraf 
beschikbaar. Besluitvorming over investeringen worden op 
afstand van de politiek genomen.

n.v.t.



Risico Beheersmaatregel Bron

Financieel
Risico dat de MRA gedurende de looptijd van Invest-
MRA niet de kosten voor de business-development-
poot kan of wil subsidiëren. (NB: huidige 
commitment MRA is 4-6 jaar.).

De baten van de ontwikkel-bv bestaan uit subsidiebijdragen van 
de MRA (€ 1,4 mln.) en NHN (€ 0,4 mln.). De oprichting van 
Invest-MRA legt een meerjarige claim op de regionale 
economische budgetten. De exacte dekking daarvan wordt bij de 
4-jaarlijkse evaluatie besproken.   

Een van de taken van de bestuurder/directeur is het zorg dragen 
voor de financiering van de organisatie, dus ook als de 
subsidiebijdragen geheel of gedeeltelijk wegvallen. Deze 
competentie is opgenomen in het profiel van de 
directeur/bestuurder. 

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.48, 50

Risico dat gekozen structuur niet fiscaal optimaal is 
(of fiscaal complex).

Invest-MRA is gepositioneerd als één fiscale eenheid. Hiermee 
heeft Invest-MRA niet te maken met btw-plicht op interne 
doorleen van medewerkers.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.52  Fiscaal advies Amsterdam

Risico dat Invest-MRA niet (voldoende) aansluit op 
scope Invest-NL.

Bij de start is de scope van Invest-MRA afgestemd op die van 
Invest-NL. Het bewaken of de scope in de praktijk voldoende 
afgestemd is en blijft op die van Invest-NL is onderdeel van de 
vierjaarlijkse evaluatie van de fonds van Invest-MRA. 

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.70

Risico dat er geen of onvoldoende projecten in het 
fonds terecht komen. 

Uit het Routeboek Invest-MRA uit 2018 blijkt dat er een grote 
behoefte is aan ondersteuning en financiering van grootschalige 
proposities in de energietransitie en circulaire economie. De
behoefte wordt ook onderschreven in een adhesiebrief namens 
meer dan 45 bedrijven en bedrijfsverenigingen uit de MRA en 
NHN. Ook de evaluatiecommissie van de MRA pleit met nadruk 
voor de oprichting van Invest-MRA (Commissie-Depla, Te 
Grotenhuis en Pans). Het zorgen voor een voldoende stroom aan 
investeringsmogelijkheden is de kerntaak van de teams 

 Nvt.



Ontwikkelen en Investeren. Als er onverwacht onvoldoende 
projecten zijn, worden er geen investeringen gedaan.

Risico dat investeringen verlieslatend zijn. Het verdienvermogen en het risicoprofiel van Invest-MRA zijn in 
beeld gebracht. Het verdienvermogen en het risicoprofiel hangen 
samen met de voorgestelde verwachte spreiding van de 
investeringen over de typologieën en soorten financiering bij de 
gehanteerde uitgangspunten is de verwachting dat het fonds 
nominaal revolverend is binnen de beoogde looptijd van 25 jaar.

In een door de AvA vast te stellen investeringsstrategie worden 
de definitieve kaders voor de allocatie van middelen bepaald. 
Nominale revolverendheid geldt als ondergrens. Iedere 
individuele investering moet een positieve businesscase en 
rendementsverwachting hebben. Elke 4 jaar evalueert het 
fondsmanagement de strategie en legt hierover verantwoording 
af aan de RvC. Zo nodig worden wijzigingsvoorstellen voorgelegd 
aan de AvA.

Elke aandeelhouder doet er goed aan periodiek te bepalen in 
hoeverre het prudent is een reservering op te nemen binnen het 
weerstandsvermogen in verband met mogelijke
risico’s in de deelneming.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.37, 68-70

Risico dat vooral het risicovolle en onrendabele 
gedeelte door het fonds wordt gefinancierd en dat 
de zekerheden bij de private partijen blijven

De maatschappelijke en financiële doelstellingen dienen als input 
voor een nader vast te stellen investeringsstrategie. De AvA stelt 
deze in haar eerste vergadering vast. Die strategie zal, met het 
oog op de gewenste risicospreiding, voorwaarden stellen aan de 
omvang en aard van de investeringen. Elke 4 jaar evalueert het 
fondsmanagement de strategie en legt hierover verantwoording 
af aan de RvC. Zo nodig worden wijzigingsvoorstellen voorgelegd 
aan de AvA. De daadwerkelijke financiering zal case by case 
afgewogen worden met / t.o.v. de private partijen.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.68-70



Naaste risico dat bij equity aanvullende kapitaal 
stortingen nodig zijn, is er tevens risico een ‘morele 
verplichting’ tot bijstorten van dit publieke fonds 
voor het verstrekken van additionele leningen om 
projecten te laten slagen terwijl het fonds reeds is 
uitgeput. 

Bij elk investeringsvoorstel dient het fondsmanagement rekening 
te houden met verwachtte vervolginvesteringen of kosten voor 
de exit. Het investeringscomité toetst elke investeringsvoorstel 
hierop.  

Invest-MRA krijgt hiertoe een onafhankelijk investeringscomité, 
dat zakelijke afwegingen bevordert gericht op de 
maatschappelijke doelen van Invest-MRA. Na 10 jaar kunnen, zo 
lang de investerings- en fondsperiode niet verlengd wordt door 
de AvA, nieuwe investeringen alleen gedaan worden met 
instemming van de AvA.

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.39 en p.45

Risico van beperkte diversificatie binnen het fonds 
en beperkte omvang aantal financieringen, wat 
effect kan hebben op rendement en 
winstgevendheid.

Gelet op dit risico geldt een minimale omvang van € 100 mln als 
startkapitaal én een beoogde doorgroei naar € 250 mln. Verdere 
mitigerende maatregelen worden uitgewerkt in de 
investeringsstrategie. De AvA stelt deze in haar eerste 
vergadering vast. Elke 4 jaar evalueert het fondsmanagement de 
strategie en legt hierover verantwoording af aan de RvC. Zo 
nodig worden wijzigingsvoorstellen voorgelegd aan de AvA. 

Ontwerpvoorstel Invest-MRA, 
p.68-70



1 Invest MRA- bijl Ontwerpvoorstel.pdf 
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Begrippenlijst Samenvatting

Propositie: Een nog te realiseren en/of te 

financieren bedrijfsmatig plan . Het kan gaan om 

een bedrijf dat is opgericht om het plan te 

realiseren of een specifiek plan dat door één of 

meerdere bedrijven (consortium) wordt 

uitgevoerd als één van hun activiteiten . 

Ticket: De omvang van de gevraagde investering 

in een bedrijf . In de context van dit bedrijfsplan 

gaat het bij tickets om de gevraagde bijdrage van 

Invest-MRA of de nog op de markt te financieren 

bijdrage met ondersteuning door business-

development van Invest-MRA . De totale 

financieringsbehoefte van het bedrijf is een 

veelvoud van de bijdrage van Invest-MRA . De 

ticket voor Invest-MRA bedraagt circa 25% van 

de totale financieringsbehoefte (en maximaal 

49,9%) . 

Werkgebied: Invest-MRA richt zich op alle 

gemeenten van de MRA en NHN . Dit vormt het 

werkgebied van Invest-MRA .

Nominaal revolverend: De inleg van het fonds 

wordt aan het eind van de fondsperiode 

terugbetaald aan de aandeelhouders tegen 

inlegwaarde (zonder inflatiecorrectie of rente) . Bij 

een fondskapitaal van € 100 miljoen ontvangen de 

aandeelhouders aan het eind van de fondsperiode 

€ 100 miljoen inleg terug . 

Technology Readiness level (TRL): Het 

Technology Readiness Level toont de 

volwassenheid aan waarin een bepaalde 

technologie zich bevindt . Er zijn negen 

Technology Readiness Levels . Invest-MRA richt 

zich op level 6-9 . Level 6 wordt gevormd door 

technieken waarvan de werking in een relevante 

omgeving gedemonstreerd is . Level 9 gaat over 

marktintroductie (Demonstratie van het systeem 

in een gebruiksomgeving . Het concept is 

technisch en commercieel gereed; productierijp 

en klaar voor marktintroductie) .

Er ligt een grote transitieopgave die niet door

afzonderlijke gemeenten kan worden opgepakt 

De MRA en NHN zijn samen goed voor meer dan 

25% van de nationale economie . Deze bijdrage 

vloeit voort uit sterke economische clusters, 

waaronder Schiphol, het Noordzeekanaalgebied, 

het cluster van data/ICT en de (kantoren)markt 

voor de zakelijke en financiële dienstverlening, de 

Agribusiness inclusief Seed Valley en ECN in 

Petten (één van de topcentra voor nieuwe 

energie-ontwikkeling) . Dit zijn allemaal sterke 

economische clusters waar de energietransitie en 

circulaire economie impact hebben . De opgave in 

de MRA en NHN als het gaat om het 

klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar 

een nieuwe duurzame economie is dan ook fors .  

Het verlagen van onze ecologische voetafdruk is 

een gemeentegrensoverschrijdende opgave die 

vraagt om grote investeringen . Deze opgave kan 

niet alleen door marktpartijen worden opgepakt . 

Voor overheden is een onmisbare aanjagende rol 

weggelegd . Dat kan alleen gezamenlijk worden 

opgepakt . Dit vraagt om een nieuwe impuls aan 

de regionale samenwerking in de MRA en NHN 

met bereidheid om gezamenlijk te investeren . 

Kabinet stelt via Invest-NL €€ 1,7 miljard

beschikbaar voor transities

Het kabinet heeft de cruciale rol van overheden 

onderkend en heeft met de oprichting van 

Invest-NL een vehikel gecreëerd om investeringen 

aan te jagen . Via Invest-NL stelt het kabinet € 1,7 

miljard beschikbaar voor de omvorming naar een 

groene en schone economie . Bedrijven kunnen 

rechtstreeks aanspraak maken op de middelen 

van Invest-NL, maar het is niet vanzelfsprekend 

dat de middelen van Invest-NL ook landen bij de 

bedrijven uit de MRA en NHN .

Looptijd fonds: De periode waarbinnen het fonds 

het financiële en maatschappelijke rendement 

moet realiseren . In de context van Invest-MRA 

wordt uitgegaan van een looptijd van 25 jaar . 

Investeringsperiode van het fonds: De periode 

waarin het fonds investeringen doet in 

verschillende bedrijven . In de context van Invest-

MRA wordt uitgegaan van een 

investeringsperiode van 10 jaar . 

Beheerperiode van het fonds: De periode waarin 

de investeringen gevolgd worden én op termijn 

weer verkocht worden . In de context van Invest-

MRA wordt uitgegaan van een beheerperiode 

van 15 jaar (na afloop van de 

investeringsperiode van 10 jaar) . 

Market rate of return: Een financieel-

economische term die aangeeft dat een 

investering een financieel rendement haalt dat 

gelijkwaardig is aan een gemiddeld rendement op 

de markt . Omdat de markt veranderlijk is, gaat 

het niet om een vast percentage, maar een 

dynamisch percentage dat met terugwerkende 

kracht kan worden vastgesteld . Het wordt ook 

gebruikt in EMU-verband .

MRA: Metropoolregio Amsterdam

NHN: Noord-Holland Noord

Impact investors: Financiële partijen die niet 

alleen financieel rendement nastreven, maar 

bijvoorbeeld ook willen bijdragen aan het 

realiseren van de sustainable development goals 

van de Verenigde Naties . 

BBV: Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten, bevat regels voor het 

opstellen van financiële rapporten van 

gemeenten en provincies.

We missen een regionaal vehikel voor duurzame 

economische ontwikkeling 

Regio’s in het hele land spelen in op de oprichting 

van Invest-NL . Dat doen ze via de bestaande 

Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s) . 

Onze regio mist als enige een organisatie die 

investeringen en business development aan 

elkaar koppelt voor de hele MRA en NHN, 

specifiek gericht op Invest-NL . Bovendien is er 

een tekort aan middelen voor dit soort 

investeringen tussen € 2 miljoen en € 5 miljoen 

(de grote investeringen vanuit Den Haag en 

Brussel beginnen bij circa € 5 miljoen) . Door het 

ontbreken van een sterke regionale structuur 

voor middelgrote proposities kunnen we de 

(financiële) kansen van Invest-NL en daarmee ook 

tot Europese fondsen zoals de EIB niet maximaal 

benutten voor onze regio’s . 

Voorgestelde oplossing: oprichting Invest-MRA

Om te komen tot een regionaal vehikel voor het 

aanjagen van investeringen in duurzame 

economische ontwikkeling wordt voorgesteld een 

privaatrechtelijke organisatie op te richten, met de 

werktitel Invest-MRA . Dit wordt onze regionale 

counterpart van Invest-NL . Het doel van Invest-

MRA is om bij te dragen aan het realiseren en/of 

financieren van de transities door ondernemingen . 

De voorgestelde marktinterventie vraagt, mede 

vanuit het staatsteunkader, een organisatie op 

afstand van de overheid die intensief kan 

samenwerken met ondernemers . 
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Versterken van het ecosysteem (publiek-privaat 

en publiek-publiek)

Met de oprichting van Invest-MRA maken de 

samenwerkende gemeenten en provincie(s) 

duidelijk dat zij vertrouwen hebben in de 

noodzakelijke publiek-private samenwerking . Door 

risicodragend te participeren in het fonds, tonen 

de overheden bovendien hun vertrouwen in de 

ontwikkeling naar een volwassen markt voor de 

energietransitie en circulaire economie . Hiermee 

stimuleren zij private partijen om actief te worden 

op deze markt in ontwikkeling én dragen zij eraan 

bij dat de investeringsmiddelen van Invest-NL en de 

EU-fondsen ook terechtkomen in de MRA en NHN .  

Beproefd concept

Het voorstel voor Invest-MRA bouwt voort op 

succesvolle binnen- en buitenlandse ervaringen 

met regionale economische ontwikkeling . 

Gekozen is voor een lean-en-mean-organisatie en 

een heldere scope . Invest-MRA krijgt, net als 

Invest-NL op landelijk niveau, twee hoofdtaken . 

Per hoofdtak krijgt Invest-MRA een zelfstandig 

organisatieonderdeel . Het gaat om het 

ondersteunen van bedrijven bij het aanscherpen 

en completeren van hun businesscase binnen de 

transitieopgave (business development) . 

Daarnaast gaat het om het bieden van 

financiering voor grootschalige bedrijfsmatige 

proposities binnen de transitieopgaven 

(investeren) . Hiervoor krijgt Invest-MRA een 

(nominaal) revolverend fonds met een beoogd 

startvermogen van minimaal € 100 miljoen . 

Zeggenschap en verantwoording

Partijen die deelnemen in het fonds worden 

aandeelhouder van Invest-MRA . De aandeelhouders 

krijgen naar rato van hun inleg zeggenschap in het 

fonds . De positie van minderheids-aandeelhouders 

wordt beschermd in het ontwerpvoorstel . Zo vragen 

besluiten die steunen op instemming van gemeente 

Amsterdam en of provincie Noord-Holland (als groot 

aandeelhouders), ook instemming van een nader te 

bepalen aantal kleine aandeelhouders (afhankelijke 

van het totaal aantal deelnemers) . Daarbij geldt in 

alle gevallen dat er een meerderheid moet zijn van 

50% + 1 .

De verantwoording door Invest-MRA is tweeledig:

1 .  Verantwoording naar de aandeelhouders: 

Invest-MRA krijgt aandeelhouders, een RvC en 

een onafhankelijk investeringscomité . 

2 .  Verantwoording naar de subsidiegever: op basis 

van een meerjarige subsidie-overeenkomst legt 

Invest-MRA verantwoording af aan de beoogde 

subsidiegevers . Dit zijn in het ontwerpvoorstel 

de MRA en de samenwerkende gemeenten in 

NHN . 

Rendement en risico’s 

De verwachting is dat Invest-MRA een forse 

directe financiële hefboom heeft . Gemiddeld leidt 

elke investering van Invest-MRA van € 1 miljoen 

tot een directe investering van € 4 miljoen (mede 

door private cofinanciering) . Het indirecte effect 

door afgeleide en vervolginvesteringen is 

substantieel hoger . Met deze investeringen 

worden de maatschappelijke transitieopgaven 

voor energietransitie en circulaire economie 

verder vormgegeven .

Anders dan bij subsidie moet de financiële 

bijdrage vanuit Invest-MRA door de ontvangende 

bedrijven worden terugbetaald, bijvoorbeeld via 

rente en aflossing of via verkoop van aandelen . 

Naarmate de markt voor de energietransitie en 

de circulaire economie zich op termijn ontwikkelt 

tot een meer volwassen markt, kan de deelneming 

in principe worden afgebouwd of herijkt . 

De exploitatie van Invest-MRA en dekking van 

het fonds  

Voor de ontwikkelactiviteiten wordt uitgegaan 

van een exploitatie van € 1,8 miljoen per jaar 

(prijspeil 2020) . In het ontwerpvoorstel worden 

deze kosten voor 80% gedragen door MRA-

middelen en voor 20% door de partijen in NHN .

De kosten voor het beheer van het 

investeringsfonds zijn begroot op 1% à 1,5% van 

het gecommitteerde vermogen . Bij een 

fondsomvang van € 100 miljoen gaat het om 

maximale jaarlijkse beheerkosten van € 1,5 

miljoen . Deze kosten komen ten laste van het 

gecommitteerde fondsvermogen . 

Alle gemeenten en provincies in de MRA en NHN 

worden gevraagd te participeren in Invest-MRA . 

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om in regio-

verband toe te treden (bijvoorbeeld via een 

gemeenschappelijke regeling) . Als uitgangspunt 

geldt dat de inleg in het fonds door een gemeente 

een grootte kent van circa 1% van de gemeente-

begroting . In de meeste gevallen zullen gemeenten 

ervoor kiezen om het benodigde kapitaal aan te 

trekken op de markt waarna de rentekosten ten 

laste van de jaarlijkse begroting komen . 
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Het verdienvermogen en het risicoprofiel van 

Invest-MRA zijn in beeld gebracht . Om de 

maatschappelijke doelen te realiseren, wordt een 

relatief hoog risicoprofiel geaccepteerd . Het 

verdienvermogen en het risicoprofiel hangen 

samen met de voorgestelde verwachte spreiding 

van de investeringen over de typologieën en 

soorten financiering . Binnen het basisscenario en 

het conservatieve scenario is het fonds nominaal 

revolverend binnen de looptijd (op basis van de 

gehanteerde risicoaannames van KPMG) . Indien 

alle parameters extreem negatief worden gesteld 

is er sprake van een nominale revolverendheid 

van 85% .

Doorlopen proces en vervolg

Invest-MRA is nadrukkelijk een werktitel . De 

definitieve naam wordt nog bepaald . De leden van 

het bestuurlijk overleg platform Economie van de 

Metropoolregio Amsterdam hebben vrijdag 13 

december 2019 ingestemd met dit 

’Ontwerpvoorstel Invest-MRA’ . Daarmee is een 

belangrijke volgende stap gezet in de beoogde 

totstandkoming van Invest-MRA . De bestuurders 

in de MRA gaan de komende maanden binnen hun 

eigen gemeenten en provincies over tot 

besluitvorming over de deelname aan het Invest-

MRA fonds . Zij doorlopen daartoe hun eigen 

traject met hun gemeenteraad of provinciale 

staten (gekoppeld aan de voorjaarsnota’s) . 

In NHN worden in de eerste helft van 2020 de 

eerste besluiten genomen inzake Invest-MRA . 

Ondertussen blijft de kwartiermaker de komende 

maanden actief bij het informeren van colleges, 

raden en staten . Ook heeft hij opdracht gekregen 

om de voorbereidingen van de definitieve opstart 

van Invest-MRA ter hand te nemen, inclusief het 

in beeld brengen van mogelijke andere namen 

voor Invest-MRA .



Deel 1
Bestuurlijke hoofdlijn
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I .  De aanleiding II .  De uitdaging

Nederland staat als gevolg van de klimaatopgave 

voor grote uitdagingen op het gebied van de 

energietransitie en circulaire economie . De 

realisatie en financiering van deze 

transitieopgaven is een knelpunt . Het gaat om 

een nieuwe markt in ontwikkeling . Van de oude 

lineaire economie naar de nieuwe emissievrije en 

circulaire economie . Deze nieuwe markt heeft een 

hoge maatschappelijke urgentie, maar kent vanuit 

een traditioneel businesscaseperspectief een 

hoog risico, een relatief laag financieel rendement 

en een lange doorlooptijd . Dat maakt dat de 

transitie niet door de markt alleen kan worden 

gefinancierd en gerealiseerd . Vanuit publiek 

belang ligt er een belangrijke rol voor de overheid 

bij investeringen waar de markt niet in voorziet .

Mede daarom heeft het Rijk besloten tot de 

oprichting van Invest-NL . De Tweede Kamer nam 

daarvoor op 22 mei 2019 unaniem een 

wetsvoorstel aan . Invest-NL combineert business 

development met een investeringsfonds . Hiermee 

versterkt zij kansrijke bedrijfsmatige initiatieven 

met kapitaal, kennis en netwerk . Het kabinet stelt 

hiervoor € 1,7 miljard beschikbaar . Invest-NL gaat 

samenwerken met regionale organisaties om een 

continue toestroom van businesscases en goede 

plannen vanuit de regio op gang te krijgen .

Voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en 

Noord-Holland Noord (NHN) ontbreekt het aan 

een regionale organisatie die de logische 

counterpart vormt voor Invest-NL . Anticiperend 

op de oprichting van Invest-NL, hebben de 

gemeente Amsterdam en de provincie  

Noord-Holland daarom in 2018 onderzoek laten 

doen naar de wijze waarop zij, in het licht van de 

transitieopgaven, het beste kunnen inspelen op 

Invest-NL . Dit resulteerde in een advies en een 

routeboek voor de oprichting van Invest-MRA . 

Een organisatie die met business development én 

een fonds bedrijven in de MRA en NHN 

ondersteunt die bijdragen aan de energietransitie 

en de circulaire economie . Invest-MRA draagt er 

ook aan bij dat de beschikbare middelen van 

Invest-NL ook landen in de MRA en NHN .

Op basis van dit routeboek is er per 1 mei 2019 

een kwartiermaker aangesteld . De kwartiermaker 

en zijn team hebben de afgelopen maanden vele 

gesprekken gevoerd met bedrijven, bestuurders, 

ambtelijke ondersteuning en experts, zowel in de 

MRA als in NHN . Doel van de kwartiermakersfase 

is om te komen tot definitieve besluitvorming 

over de oprichting van Invest-MRA . Dit deel I 

beschrijft de bestuurlijke hoofdlijn voor de 

oprichting van Invest-MRA .

Er ligt in onze regio een grote transitieopgave 

die niet door afzonderlijke gemeenten kan 

worden opgepakt

De opgave in de MRA en NHN, als het gaat om het 

klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar 

een nieuwe duurzame economie, is enorm . De 

ecologische footprint in onze regio is hoog . Het 

verlagen van de footprint is een (gemeentelijke) 

grensoverschrijdende opgave die vraagt om grote 

investeringen . Deze opgave kan alleen 

gezamenlijk worden opgepakt en vraagt om een 

nieuwe impuls aan regionale samenwerking in de 

MRA en NHN, met bereidheid om over de eigen 

gemeentegrenzen heen te kijken en gezamenlijk 

te investeren in de grote transitieopgaven voor de 

hele regio op energie en circulair .

Er missen in de MRA en NHN belangrijke 

onderdelen in het ecosysteem voor duurzame 

economische ontwikkeling

Regio’s in het hele land spelen in op de oprichting 

van Invest-NL . Dat doen ze door te zorgen voor 

een sterk regionaal ecosysteem voor duurzame 

economische ontwikkeling . In onze regio is een 

deel van dat ecosysteem goed ingevuld, maar we 

missen als enige regio in Nederland een 

organisatie die investeringen en business 

development aan elkaar koppelt voor de hele 

MRA en NHN . Bovendien is er een tekort aan 

middelen voor proposities die vallen tussen de  

€ 2 miljoen en € 5 miljoen (aangezien de meeste 

regionale fondsen zich richten op investeringen 

tot € 2 miljoen en de rijksfondsen pas bij de € 5 

miljoen à € 10 miljoen beginnen) . 

Door het ontbreken van een sterke regionale 

structuur voor grote proposities, kunnen we de 

(financiële) kansen van Invest-NL niet maximaal 

benutten voor onze regio

De MRA en NHN zijn samen goed voor meer dan 

25% van de nationale economie . Invest-NL kan 

met zijn expertise en investerend vermogen van  

€ 1,7 miljard een vliegwiel vormen voor de 

omvorming naar een groene en schone economie . 

Waar grote (internationaal opererende) bedrijven 

veelal zelfstandig de toegang tot Invest-NL 

kunnen organiseren, is dat voor de meeste andere 

bedrijven niet het geval . Dit vraagt om effectieve 

ondersteuning . In tegenstelling tot andere regio’s 

hebben de MRA en NHN geen sluitend 

ecosysteem dat bedrijven kan ondersteunen bij de 

toegang tot Invest-NL . En daarmee ook tot 

Europese fondsen zoals de EIB . De regio mist 

kansen en loopt in potentie veel geld mis als er 

niets gebeurt . 

Toekomstbestendig maken van de regionale 

economie vraagt om diepte-investering in het 

regionale vestigingsklimaat

De economie van de MRA kent een grote 

dynamiek . In de MRA en NHN zijn veel private 

initiatieven rond de energietransitie en de 

transitie naar een circulaire economie . Juist deze 

private initiatieven dragen bij aan de dubbeldoel-

stelling om economische ontwikkeling en de 

maatschappelijke transitieopgaven hand in hand 

te laten gaan . De opschaling en uitrol van deze 

initiatieven lopen tegen (financiële) knelpunten 

aan . Juist het MKB staat voor een grote opgave 

én is ook een bron voor innovatie en 

werkgelegenheid op het gebied van de 

transitieopgaven . 

Urgentie Invest-MRA in een notendop.

Als enige regio in Nederland missen de MRA en NHN de aansluiting op Invest-NL . Hiermee loopt 

deze regio het risico dat de rijksmiddelen niet of onvoldoende terechtkomen in deze regio . 

Daarnaast is er een tekort in het regionale ecosysteem voor de ondersteuning en financiering van 

grootschalige proposities in de energietransitie en de circulaire economie . Hiermee wordt de 

kracht van het regionale ecosysteem suboptimaal benut . Invest-MRA vormt de missende schakel in 

het ecosysteem .
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Kansrijkheid van de MRA en NHN voor 

investeringen vanuit Invest-NL

Het economische fundament van de MRA en NHN 

is sterk . Zo toont de economische verkenning 

2019 aan dat de economie van de MRA nu al 8 

jaar op rij groeit . En dat deze groei boven het 

landelijke gemiddelde én boven het gemiddelde 

van grootstedelijke regio’s in de Europese Unie 

ligt . De werkloosheid bedraagt circa 3,8 procent . 

De MRA en NHN kennen veel sterke economische 

gebieden die te maken krijgen met de energietran-

sitie en de circulaire economie . Denk in de MRA aan 

de luchthaven Schiphol en industrie en logistiek in 

het Noordzeekanaalgebied . Maar ook aan het 

cluster van data/ICT en de (kantoren)markt voor 

de zakelijke en financiële dienstverlening . Bij NHN 

kun je denken aan de Agribusiness (inclusief Seed 

Valley) of het gerenommeerde onderzoeksinstituut 

voor energie ECN in Petten, één van de topcentra 

voor nieuwe energie-ontwikkeling . Dit zijn allemaal 

sterke economische clusters waar de 

energietransitie en circulaire economie impact 

hebben . Deze economische dynamiek toont de 

kansrijkheid van de MRA en NHN voor 

investeringen van Invest-MRA . 

III .  De voorgestelde oplossing

Oprichting van Invest-MRA, bestaande uit een 

organisatie voor business development en een 

fonds voor investeringen, met focus op de 

energietransitie en circulaire economie.

Het voorstel voorziet in de oprichting van een 

privaatrechtelijke organisatie met als werktitel 

Invest-MRA . De doelstelling van Invest-MRA is 

om, indien de markt hierin onvoldoende voorziet, 

bij te dragen aan het realiseren en/of financieren 

van maatschappelijke transitieopgaven door 

ondernemingen . Invest-MRA biedt een oplossing 

voor de hierboven beschreven problemen:

•  Het is een instrument om als regionale

overheden in de MRA en NHN gezamenlijk

effectief in te zetten op de transitieopgaven . 

•  De witte vlekken in het regionale ecosysteem

worden met Invest-MRA ingevuld, waardoor

het ecosysteem als geheel ook meer impact

kan maken . 

•  Met Invest-MRA creëren we een infrastructuur

om kansrijke initiatieven op te schalen richting

Invest-NL en daarmee investeringsmiddelen

naar deze regio te halen . 

•  Invest-MRA biedt toegang tot financiering

voor scale-ups, innovatieve MKB-bedrijven en

consortia en is daarmee een diepte-investering

in het toekomstbestendig maken van het

regionale bedrijfsleven en duurzame versterk ing

van de concurrentiekracht van de regio .

Multiplier op de regionale inzet

De investeringsopgave in de energietransitie en 

de circulaire economie ligt er sowieso . Invest-

MRA draagt eraan bij om deze slimmer tot stand 

te brengen . Door met privaat geld, middelen van 

Invest-NL en Europese middelen een hefboom te 

creëren op elke regionale euro (multiplier) . Elk 

uur en elke euro die Invest-MRA steekt in een 

propositie wordt in veelvoud gematcht door 

private uren en euro’s . Invest-MRA zal een directe 

financiële hefboom van (minimaal) 4x genereren . 

Daarmee zal een investering van bijvoorbeeld  

€ 2,5 miljoen leiden tot een totale directe 

investering van € 10 miljoen (€ 2,5 miljoen x 4) . 

Het indirecte effect door afgeleide en 

vervolginvesteringen is substantieel hoger .  

Door te werken met een investeringsfonds in 

plaats van subsidie, krijgt de overheid zijn 

geïnvesteerde euro’s op termijn weer terug . 

Bewezen effectieve aanpak met 

lean-en-mean-organisatie

Ook in andere landen wordt intensief gewerkt 

met National and Regional Promotional Banks 

(zoals Invest-MRA) . Uit de evaluatie van NIA 

(voorloper van Invest-NL) bleek dat juist de 

combinatie van investeringen en business 

development een voorwaarde is voor succes . Ook 

vrijwel alle andere regio’s in Nederland kiezen 

voor de combinatie van investeren en business 

development (maar doen dat veelal via het zware 

ROM-instrument) . Bij het opzetten van Invest-

MRA is geleerd van deze ervaringen . Gekozen is 

voor een lean-en-mean-organisatie en een 

heldere scope .
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Een organisatie die een-op-een aansluit bij de 

doelstelling en taken

Om de doelstelling te realiseren krijgt Invest-

MRA, net als Invest-NL op landelijk niveau, twee 

hoofdtaken . Per hoofdtak krijgt Invest-MRA een 

zelfstandig organisatieonderdeel . Het gaat om 

het ondersteunen van bedrijven bij het 

aanscherpen en completeren van hun 

businesscase binnen de transitieopgave (business 

development) . De inzet van business development 

draagt bij aan het optimaliseren van het 

bedrijfsplan en aan het ophalen van de nodige 

financiering hiervoor . Hierbij wordt in eerste 

instantie gekeken naar de private markt . Zijn daar 

geen mogelijkheden, dan biedt het fonds Invest-

MRA een laatste mogelijkheid . En het gaat om het 

bieden van financiering voor grootschalige 

bedrijfsmatige proposities binnen de 

transitieopgaven (investeringen en leningen) . 

Hiervoor krijgt Invest-MRA een revolverend fonds 

met een beoogd startvermogen van € 100 miljoen . 

Anders dan bij subsidie moet de financiële 

bijdrage vanuit Invest-MRA door de ontvangende 

bedrijven worden terugbetaald (bijvoorbeeld via 

rente en aflossing of via verkoop van aandelen) . 

IV .  Het publieke belang en
(financiële) risico’s

Uit het routeboek Invest-MRA uit 2018 blijkt dat er 

een grote behoefte is aan ondersteuning en 

financiering van grootschalige proposities in de 

energietransitie en circulaire economie . De 

behoefte wordt ook onderschreven in een 

adhesiesbrief namens meer dan 45 bedrijven en 

bedrijfsverenigingen uit de MRA en NHN . Ook de 

evaluatiecommissie van de MRA pleit met nadruk 

voor de oprichting van Invest-MRA (Commissie-

Depla, Te Grotenhuis en Pans) . 

De markt voor de energietransitie en circulaire 

economie is nog niet volwassen . Het bijdragen 

aan het realiseren van een volwassen markt voor 

de energietransitie en de circulaire economie 

vormt het publieke belang voor de oprichting van 

Invest-MRA . 

Met de oprichting van Invest-MRA wordt zowel 

een economische doelstelling (economische 

structuurversterking) als een klimaatdoelstelling 

(CO2-reductie) gerealiseerd . Doelstellingen die 

nadrukkelijk gemeentegrensoverschrijdend zijn . 

De samenwerking in de MRA-regio en NHN moet 

zorgen voor een meer efficiënte en effectieve 

ondersteuning van ondernemers én het realiseren 

van een hogere klimaatimpact . Naarmate de 

markt voor de energietransitie en de circulaire 

economie zich op termijn ontwikkelt tot een meer 

volwassen markt, kan de deelneming in principe 

worden afgebouwd (of herijkt) . 

Het ondersteunen en financieren van 

grootschalige proposities in de energietransitie 

en circulaire economie kan niet even effectief en 

efficiënt worden uitgevoerd binnen een 

overheidsorganisatie . De voorgestelde 

marktinterventie vraagt, mede vanuit het 

staatsteunkader, een organisatie op afstand van 

de overheid die intensief kan samenwerken met 

ondernemers . Dit wordt ook herkend in andere 

regio’s . Om die reden kiezen zij er ook voor om 

deze activiteiten onder te brengen in een 

organisatie op afstand van de overheid . Ook 

internationaal is het een beproefd concept in de 

vorm van de regional of national propotional bank 

(zoals Invest-NL) . 

Met de oprichting van Invest-MRA maken de 

samenwerkende gemeenten en provincie(s) 

duidelijk dat zij vertrouwen hebben in de 

noodzakelijke publiek-private samenwerking . Door 

risicodragend te participeren in het fonds, tonen 

de overheden bovendien hun vertrouwen in de 

ontwikkeling naar een volwassen markt van de 

energietransitie en circulaire economie . Hiermee 

stimuleren zij private partijen om actief te worden 

op deze markt in ontwikkeling én dragen zij eraan 

bij dat de investeringsmiddelen van Invest-NL ook 

landen in de MRA en NHN .

Het verdienvermogen en het risicoprofiel van 

Invest-MRA zijn in beeld gebracht . Het 

verdienvermogen en het risicoprofiel hangen 

samen met de voorgestelde verwachte spreiding 

van de investeringen over de typologieën en 

soorten financiering . Bij de gehanteerde 

uitgangspunten blijkt het fonds nominaal 

revolverend binnen de looptijd . 

De werking van het fonds hangt samen met 

intrinsieke risico’s . Om de maatschappelijke 

doelen te realiseren, wordt een relatief hoog 

risicoprofiel geaccepteerd . Het is mogelijk dat het 

fonds een substantieel lager rendement haalt dan 

berekend op basis van de uitgangspunten en dat 

op termijn de waarde van het fonds naar beneden 

moet worden bijgesteld . Deze uitkomst van de 

berekening vormt geen garantie, maar een 

inschatting op basis van de aanwezige risico’s bij 

de beoogde investeringen . Op basis van het BBV 

hoeft bij deze uitgangspunten en risico’s geen 

voorziening getroffen te worden voor het fonds 

van Invest-MRA . Elke deelnemende partij dient af 

te wegen in hoeverre ze voorzichtigheidshalve 

een (aanvullende) reserve wil instellen, gelet op 

het risicoprofiel van Invest-MRA . Waarbij met het 

nemen van aanvullend risico in principe een 

hoger maatschappelijk rendement kan worden 

nagestreefd . 
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V .  De positionering

Witte vlek in Nederland 

Alle regio’s in Nederland beschikken over een 

organisatie (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij 

- ROM of anderszins) die als regionale counter-

part voor Invest-NL functioneert . Binnen de MRA 

en NHN ontbreekt dit vooralsnog (met 

uitzondering van Flevoland) .

Witte vlek in het regionale ecosysteem 

Invest-NL werkt met proposities vanaf  

€ 5 miljoen . Binnen de MRA en NHN is na 

onderzoek in 2018 gebleken dat we een goed 

functionerende infrastructuur hebben tot  

€ 2,5 miljoen . Daarboven ontbreekt een 

samenhangende structuur . Hierdoor missen  

we aansluiting met Invest-NL . 

Vanaf ca. € 5 mln

EIF EIBInvest-NL

Invest-
MRA

Tot ca. € 2 mln

ROM U

Impact van ecosysteem als geheel vergroten

Invest-MRA versterkt bovendien de verbindingen 

tussen de verschillende organisaties in het 

ecosysteem . Zo kan bijvoorbeeld de netwerk- en 

aanjaagfunctie van de Amsterdam Economic 

Board of de Ontwikkelingsmaatschappij Noord-

Holland Noord effectiever worden ingezet, gericht 

op het identificeren van initiatieven en 

(potentiële) businesscases voor Invest-MRA . Of 

bij het signaleren van nieuwe ontwikkelingen, 

technologieën en barrières in de markt . De komst 

van Invest-MRA kan verder ondersteunend zijn 

aan de acquisitie door amsterdam inbusiness (aib) 

van buitenlandse bedrijven in de energietransitie 

en circulaire economie . Zo ontstaat meer 

samenwerking en synergie en vergroten we de 

impact van het ecosysteem . 

Landelijke ecosysteem

Binnen het regionale ecosysteem zijn veel 

initiatieven die zich richten op de ondersteuning 

en of financiering van relatief kleine projecten . 

Het provinciale innovatiefonds, Start-up in 

Residence en het Programma Investeringsgereed 

Innovatief MKB (PIM) zijn daar voorbeelden van . 

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-

Holland (PDENH) kan ook grotere proposities 

financieren, maar in de praktijk is de gemiddelde 

financiering kleiner dan de scope van Invest-

MRA . Bovendien zijn de middelen van PDENH 

naar verwachting binnen enkele jaren uitgeput.

In Flevoland is recent de organisatie Horizon 

opgericht . Horizon biedt (generiek) business 

development voor het MKB in Flevoland en heeft 

een financieringsinstrumentarium met name 

gericht op kleinere proposities . Invest-MRA richt 

zich op de hele MRA en NHN met een focus op 

grotere investeringen en scale-ups . Hiermee 

vormt Invest-MRA de missing link in de 

opwerking en financiering van grote 

bedrijfsmatige initiatieven in heel de MRA en 

NHN naar Invest-NL waardige proposities .
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VI .  De vervolgstappen

Dit document is het resultaat van de 

werkzaamheden Invest MRA tot nu toe . Invest-

MRA is nadrukkelijk een werktitel . De definitieve 

naam wordt nog bepaald . Deze fase heeft tot doel 

om vanaf december 2019 principebesluitvorming 

mogelijk te maken in de gemeenten van de MRA 

en in NHN . Zodat een start voor de zomer van 

2020 mogelijk is . Hiermee beschikken de MRA en 

NHN zo snel mogelijk na de start van Invest-NL 

(16 januari 2020) over een logische counterpart 

in de eigen regio . 

Voor de feitelijke oprichting wordt een separaat 

traject doorlopen met de MRA én met NHN . Dit 

traject is gericht op het instemmen met de 

oprichting van Invest-MRA én het beschikbaar 

stellen van de middelen van de exploitatiesubsidie 

ad circa € 1,8 miljoen (prijspeil 2020) . Aanvullend 

op het traject met de MRA en NHN moeten alle 

gemeenten en provincie(s) die willen participeren 

in het fonds een eigen traject doorlopen met hun 

gemeenteraad of provinciale staten over 

deelname . Deze organisaties volgen daartoe hun 

eigen deelnemingenkader .

Gelet op de vele betrokken organisaties, 

(bestuurlijke) agenda’s en 

samenwerkingsverbanden, zal besluitvorming 

gefaseerd plaatsvinden . Dit is hieronder 

weergegeven . Invest-MRA is zo vormgegeven dat 

participerende organisaties ook na de juridische 

oprichting onder gelijke condities kunnen 

instappen . Zo wordt alle beoogde participanten 

voldoende tijd geboden om het traject met hun 

raad en staten te doorlopen én wordt gestart met 

de opbouw van de organisatie op basis van de 

reeds ontvangen toezeggingen . 

Concept

Concept

Concept

Principebesluit

Principebesluit

Principebesluit

Definitief besluit

Definitief besluit

Definitief besluit Aansluiten op

Juridische 
oprichting

t/m oktober 2019

MRA-verband

NHN-verband

Participanten in het fonds

t/m december 2019 t/m Q1 2020 t/m Q2 2020
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H1 |  Inleiding

1.1 Aanleiding Invest-MRA

Nederland staat als gevolg van de klimaatopgave 

voor grote uitdagingen op het gebied van de 

energietransitie en circulaire economie . Dit gaat 

gepaard met grootschalige investeringen . Op 

landelijk niveau heeft het kabinet Invest-NL 

opgericht om economische investeringen in de 

transitieopgaven te stimuleren . Deze nieuwe 

investeringsinstelling ondersteunt grote 

bedrijfsmatige projecten op de transitieopgave en 

investeert daar zo nodig risicodragend in .

De MRA en NHN zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

voor circa 25% van het totale bruto nationaal 

product (BNP) . Regionale inzet is cruciaal voor 

het realiseren van nationale en Europese 

klimaatambities én voor het behoud van een 

sterke economie . Analoog aan Invest-NL, maar 

passend bij de regionale structuur en context, 

beoogt de voorgestelde oprichting van Invest-

MRA een belangrijke bijdrage te leveren aan de 

transitieopgaven in de MRA en NHN .

1.3  Kwartiermakersfase op basis van 
Routeboek Invest-MRA

In 2018 hebben gemeente Amsterdam en provincie 

Noord-Holland onderzoek laten doen naar de wijze 

waarop zij, in het licht van de transitieopgaven, het 

beste kunnen inspelen op de oprichting van 

Invest-NL . 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat in heel 

Nederland regio’s inspelen op de oprichting van 

Invest-NL door te zorgen voor een sterk regionaal 

ecosysteem voor duurzame economische 

ontwikkeling . Meestal gebeurt dit via een ROM . In 

onze regio is een deel van dat ecosysteem goed 

ingevuld, waardoor het zware ROM-instrument niet 

nodig is . De MRA en NHN missen echter als enige 

regio een organisatie die met business development 

én investeringskracht een logische counterpart 

vormt voor Invest-NL . Bovendien zijn er te weinig 

financieringsmiddelen voor proposities in de range 

tussen € 2 miljoen (waaronder er veel regionale 

fondsen zijn) en € 5 miljoen (waarboven Invest-NL 

financiering biedt) . Uit het routeboek blijkt ook dat 

er volop vraag is naar (financiële) ondersteuning in 

dit tussengebied . De regio mist daarmee kansen en 

loopt in potentie veel geld mis als er niets gebeurt . 

Op basis van dit vooronder zoek zijn verschillende 

scenario’s onderzocht én is een routeboek voor het 

voorkeursscenario gepresenteerd: de oprichting van 

Invest-MRA . Een organisatie die met expertise én 

een fonds, regionale bedrijven in de MRA en NHN 

ondersteunt die bijdragen aan de energietransitie 

en circulaire economie die het bestaande gat in het 

ecosysteem vullen .

Op basis van dit routeboek is er per 1 mei 2019 een 

kwartiermaker aangesteld . De kwartiermaker en zijn 

team hebben de afgelopen maanden vele 

gesprekken gevoerd met bedrijven, bestuurders, 

ambtelijke ondersteuning en experts, zowel in de 

MRA als in NHN . Doel van de kwartiermakersfase is 

om te komen tot definitieve besluitvorming over de 

oprichting van Invest-MRA . Dit deel 2 beschrijft het 

bedrijfsplan voor de oprichting van Invest-MRA .

1.2 Ontwikkeling van nieuwe markten

Kenmerk van de transitie is dat er sprake is van 

vorming van nieuwe markten: van de oude lineaire 

economie naar de nieuwe emissievrije en 

circulaire economie . Gelet op de aanwezige 

risico’s en rendementen, kunnen private partijen 

de transitie niet alléén financieren . Technieken 

met een grote maatschappelijke potentie, die zich 

nog niet voldoende in de praktijk hebben bewezen 

en dus niet voldoende zekerheid bieden op (snel) 

rendement, krijgen daardoor niet de kans om in 

de praktijk getest te worden . Ook overheden 

kunnen het niet alleen . Zij beschikken niet over  

de innovatiekracht van private partijen en 

evenmin over de financiële ruimte die 

investeerders hebben . Het is daarom belangrijk 

dat overheden en de markt samenkomen en 

elkaar versterken bij de ontwikkeling van nieuwe 

markten .

Een voorbeeld daarvan is het opzetten van een 

(groene) waterstofinfrastructuur als alternatief 

voor fossiele brandstoffen . Er zijn inmiddels veel 

technieken ontwikkeld op het gebied van groene 

waterstof . Producenten hebben echter moeite om 

financiering aan te trekken, omdat de 

infrastructuur ervoor nog ontbreekt en daarmee 

een duidelijk zicht op rendement beperkt 

aantoonbaar is . Daarnaast zijn investeerders er 

niet happig op om in de infrastructuur te 

investeren, omdat in de praktijk de beschikbare 

technieken nog onvoldoende op grote schaal door 

de producenten zijn getest . Als de overheid 

bereid is te ondersteunen bij het realiseren 

daarvan, kunnen producenten de noodzakelijke 

investeringen aantrekken .   

Kader | Invest-NL

De rijksoverheid heeft 16 januari 2020 

Invest-NL opgericht: een nieuwe 

ontwikkelings- en investeringsinstelling .  

De Tweede Kamer nam daarvoor op 22 mei 

2019 unaniem een wetsvoorstel aan . 

Invest-NL wordt de instelling van het Rijk 

voor ontwikkeling en financiering van 

maatschappelijke transities . Deze instelling 

wordt een privaatrechtelijke rechtspersoon 

met een eigen investeringsvermogen van € 

1,7 miljard . Invest-NL gaat bijdragen aan het 

financieren van maatschappelijke 

transitieopgaven door eigen investeringen in 

bedrijfsmatige projecten . Invest-NL maakt 

daarnaast het verbeteren van de toegang tot 

Europese gelden mogelijk . Invest-NL heeft 

een samenwerkings convenant gesloten met 

de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen 

in andere regio’s in Nederland . De regio’s 

MRA + NHN zijn hier vooralsnog geen 

onderdeel van . Met de oprichting van Invest-

MRA vergroten de MRA en NHN de toegang 

tot Invest-NL . 
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H2 |  Scope voor ontwikkelen 
én investeren

2.1 Doelstelling Invest-MRA

De doelstelling van Invest-MRA is om, indien de 

markt hier onvoldoende in voorziet, bij te dragen 

aan het realiseren van maatschappelijke 

transitieopgaven op energie en aan circulariteit 

door ondernemingen . Dit moet leiden tot Invest-

NL-waardige proposities of proposities die op de 

private markt financiering kunnen vinden .

Invest-MRA heeft zowel voor haar ontwikkel- als 

financieringstaak een specifieke thematische 

focus (energietransitie en circulaire economie), 

financiële focus (tickets tussen de € 2 miljoen en 

€ 5 miljoen) en een technologische focus: 

technology readiness levels (TRL) 6 t/m 9 . 

Binnen deze scope opereert Invest-MRA 

aanvullend op het bestaande ecosysteem in de 

MRA en NHN . Zo draagt Invest-MRA bij aan 

optimale aansluiting bij Invest-NL en het 

regionale ecosysteem . In dit bedrijfsplan is 

bewust gekozen voor een scope op hoofdlijnen . 

De ontwikkelingen in de energietransitie en de 

circulaire economie volgen elkaar in een hoog 

tempo op . Denk bijvoorbeeld aan de enorme 

prijsdaling van reguliere zonneparken en 

offshore windparken . Invest-MRA krijgt daarom 

de ruimte om binnen deze scope maatwerk te 

leveren en in te spelen op actuele 

ontwikkelingen (waarbij kennisinstellingen en 

andere partners in het ecosysteem, bijv de 

Amsterdam Economic Board, een belangrijke 

signalerende rol hebben voor nieuwe 

ontwikkelingen) . Invest-MRA gaat werken met 

een meerjarenplan voor de ontwikkel activiteiten 

en krijgt een specifieke investerings strategie 

voor de investerings-activiteiten . In dit plan/

strategie wordt de meest actuele stand van de 

in ontwikkeling zijnde markt voor de 

energietransitie en circulaire economie gevolgd . 

2.2  Focus op energietransitie en 
circulaire economie  

De scope is bij de start van Invest-MRA beperkt 

tot die proposities die bijdragen aan de 

transitieopgaven energie en circulariteit . Hiermee 

sluit Invest-MRA aan bij de landelijke en regionale 

klimaatambities . Juist op deze thema’s komen de 

economische en de maatschappelijke opgaven 

voor de MRA en NHN samen . 

De klimaatambities uit Parijs betekenen volgens 

het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat 

vooral het energiesysteem ingrijpend moet 

worden veranderd, ook in Nederland . De uitstoot 

van broeikasgassen moet in de periode tot 2050 

vergaand worden verminderd .

De circulaire economie is een economisch 

systeem dat bedoeld is om de herbruikbaarheid 

van producten en (fossiele) grondstoffen te 

maximaliseren en waardevernietiging te 

minimaliseren . Dit is anders dan in het huidige 

lineaire systeem, waarin grondstoffen worden 

omgezet in producten die aan het einde van hun 

levensduur worden vernietigd .  

Binnen de voorgaande kwalitatieve definitie van 

de energietransitie en circulaire economie, 

onderscheidt Invest-MRA zeven duurzame 

technologievelden . Deze zijn nauw verbonden met 

de economische clusters in de MRA en NHN . De 

technologievelden zijn gebaseerd op de centrale 

technieken zoals deze aan bod komen in de 

klimaattafels:

1 .  Hergebruik materialen: benutten 

restmaterialen waarmee het aanboren van 

nieuwe materialen voorkomen wordt .

2 .  Groene grondstoffen: benutten van groene 

(biobased) grondstoffen die afbreekbaar zijn of 

hergebruikt kunnen worden .

3 .  CO2 als grondstof: inzet van opgewerkte CO2 

als grondstof voor nieuwe productieprocessen .

4 .  Duurzame elektriciteit: opwekken, opslaan en 

distribueren van duurzame energie zonder 

CO2-uitstoot .

5 .  Duurzame warmte (incl . geothermie): 

onttrekken, opslaan en distribueren van 

duurzame warmte zonder additionele CO2-

uitstoot .

6 .  Alternatieve brandstof/gassen (incl . H2): 

ontwikkelen, opslaan en distribueren van 

alternatieve brandstoffen zoals waterstof (H2) 

en biokerosine .

7 .  Verhogen efficiency/besparing: alle 

maatregelen die bijdragen aan een 

substantiële verlaging van CO2-uitstoot .

2.3  Focus op tickets tussen € 2 miljoen 
en € 5 miljoen

Invest-MRA ondersteunt of financiert 

ondernemingen . Dit kunnen individuele bedrijven 

zijn (scale-ups, innovatieve MKB’ers en grote 

ondernemingen) of consortia . Invest-MRA richt 

zich daarbinnen op het realiseren en of het 

financieren van een bedrijfsmatig plan . Dit wordt 

de ‘propositie’ genoemd . 

De meeste proposities zullen een financiële vraag 

hebben . Dit noemen we de tickets . In de context 

van dit bedrijfsplan gaat het bij de tickets om de 

gevraagde bijdrage van Invest-MRA of de nog op 

de markt te financieren bijdrage met 

ondersteuning door business development van 

Invest-MRA .

In de MRA en NHN is al veel ondersteuning en 

financiering voor de tickets tot circa € 2 miljoen . 

Op landelijk niveau is er met Invest-NL veel 

ondersteuning en financiering voor de tickets 

vanaf € 5 miljoen . Invest-MRA richt zich specifiek 

op het tussenliggende gebied, waarvoor in de 

MRA en NHN nog maar beperkte ondersteuning 

en financiering aanwezig is .  

Als er in dit bedrijfsplan gesproken wordt over de 

tickets van € 2 miljoen tot € 5 miljoen, gaat het 

over de eventuele eigen financieringsbijdrage van 

Invest-MRA (of de bijdrage die met ondersteuning 

van business development van Invest-MRA 

opgehaald kan worden op de private markt) . 

Omdat Invest-MRA nooit alleen zal financieren, 

ligt de totale financieringsvraag per propositie 

tussen de € 5 miljoen en € 25 miljoen .  

Energietransitie en 
circulaire economie

Tickets van 
� 2 mln. – � 5 mln.

TRL 6 t/m 9
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Op dit moment werkt Invest-NL al intensief 

samen met andere regio’s in Nederland . Dit zijn 

veelal de ROM’s . Zo is er een samenwerkings-

convenant, is er een periodiek overleg tussen de 

ROM’s en Invest NL en zijn er accountmanagers 

voor elke ROM, waarin de koers en ontwikkelingen 

op hoofdlijnen worden afgestemd . Daarnaast 

werken business developers van Invest-NL al 

samen met business developers van de regio’s  

aan de opbouw van proposities . En wordt vanuit 

het onderdeel financiering al intensief gezocht 

naar kansrijke proposities waarin Invest-NL en de 

regionale investeringsfondsen samen kunnen 

investeren . Daarbij is investeren door de regio 

geen formele voorwaarde voor Invest-NL . Wel 

worden regionale investeringen als vertrouwen-

wekkende indicatie van commitment gezien .

2.4  Focus op Technology Readiness 
Levels 6-9

In lijn met de uitgevoerde marktverkenning,  

richt Invest-MRA zich in de basis op het 

ondersteunen of financieren van groei en op 

(grootschalige) toepassingen . Het draait hierbij 

om het commer cialiseren van in concept 

bewezen technologieën . Voor Invest-MRA geldt 

daarom als aanvullende voorwaarde dat de 

propositie zich moet bevinden in de Technology 

Readiness Levels (TRL) 6-9 . 

Binnen de scope vallen bijvoorbeeld het 

investeren in de opwekking en infrastructuur 

voor (groene) waterstof, de opschaling van 

technieken voor het omzetten van plastics in 

nieuwe grondstoffen en de ontwikkeling van een 

grootschalige installatie voor bioraffinage .  

Buiten de scope valt bijvoorbeeld de aanleg van 

reguliere zonneparken waarbij marktintroductie 

reeds volledig heeft plaatsgevonden .

2.5  Regionale aansluiting en 
samenwerking met Invest-NL

Voor de MRA en Noord Holland Noord (dat 

gezamenlijk circa 25% van de Nederlandse 

economie vertegenwoordigen én waar 

logischerwijs ook minimaal 25% van het 

investerend vermogen van Invest-NL zou moeten 

landen) is er nog geen counterpart voor Invest 

NL . Invest-MRA vult dat gat . Vanuit de scope 

krijgt Invest-MRA een hoge mate van aansluiting 

op Invest-NL . Dit is van grote waarde voor de 

samenwerking met Invest-NL (zie ook 

onderstaand schema) .

Businessdevelopment

en investeringen

vanaf ca � 2 mln tot 

ca � 5 mln

Businessdevelopment

en investeringen

tot � 2 mln

Businessdevelopment

en investeringen

vanaf � 5 mln

Netwerk en

Identificatie

Kleinere

Proposities

Majeure

Proposities Door Invest-MRA opgewerkte proposities kunnen

na opschaling bv. opgepakt worden door Invest-NL. 

Bv. in de vorm van verdere optimalisering van de 

businesscase of het bieden van vervolgfinanciering

Door bijvoorbeeld Invest-NL,

EIF, EIB, et cetera 

Invest MRA (en gedurende de 

resterende investeringsperiode

deels PDENH en AKEF)

Door bijvoorbeeld PIM, ONHN, 

PDENH, Innovatiefonds, 

Horizon, et cetera

Door bijvoorbeeld de

Amsterdam Economic

Board, et cetera

Invest-MRA richt zich op tickets tussen de � 2 mln

en � 5 mln. Invest-MRA kan ook cofinancieren met 

Invest-NL voor grotere tickets of juist kleinschalige

vervolgfinanciering verzorgen voor kleinere 

proposities uit het regionale ecosysteem

Een sterk netwerk van bedrijven vormt een 

belangrijke vindplaats van nieuwe technieken.

Bijvoorbeeld de Board heeft een belangrijke taak

om netwerken te versterken én om nieuwe 

(technologische) kansen vroegtijdig te identificeren

De meeste organisaties en instrumenten uit de 

MRA hebben een beperkte geografische scope 

en/of richten zich primair op kleinere proposities.

Invest-MRA vult hier gericht op aan

Grote

Proposities
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H3 |  Werking van de business-
development

Business development vormt een van de belang rijkste taken van Invest-MRA . 
De business developers van Invest-MRA onder steunen ondernemers om hun 
proposities te concretiseren en hun businessplannen te optimaliseren . Zo 
kunnen innovatieve projecten en innovatieve MKB-bedrijven helpen om hun 
kans van slagen te vergroten of om bestaande concepten op te schalen .  
De businessdevelopers werken op basis van een door de directeur-bestuurder 
op te stellen meerjarenplan . In dit meerjarenplan wordt aangesloten op de 
actuele ontwikkelingen in de energietransitie en circulaire economie . 

Studiefase

Productontwikkeling: van idee tot realisatie

Planfase
Businesscare

fase
Uitvoerings

fase
Exploitatie

fase

• Inzicht in technologische mogelijkheden .

• Inzicht in economische haalbaarheid .

•  Vinden en binden van kennispartners en

technologieleveranciers .

•  Matchmaking met potentiële klanten en

toeleveranciers .

• Beschikbaarheid van (demonstratie) locaties .

• Knellende wet- en regelgeving .

De businessdevelopers van Invest-MRA onder-

steunen op bovenstaande punten . Ook dragen ze, 

na optimalisatie van de businesscase, bij aan de 

doorgeleiding naar private investeerders .  

Dit vindt plaats door het toetsen van innovaties 

op technische en commerciële haalbaarheid . 

Invest-MRA adviseert en begeleidt ondernemers 

om hun plannen uitvoerbaar en financierbaar te 

maken . Het bovenstaande businessmodel canvas 

zoals hiernaast weergegeven is daarbij een van 

de tools van de businessdevelopers .

3.2  Focus op het versnellen van de  
stappen in het ontwikkelproces 

Binnen de scope sectoren, draagt Invest-MRA er 

aan bij dat proposities sneller van idee tot 

realisatie kunnen worden gebracht . Om hun 

proposities naar de markt te brengen, doorlopen 

ondernemers globaal vijf stappen . In navolgend 

schema zijn de stappen opgenomen . Het werk van 

de businessdevelopers richt zich met name op de 

overgang van de plan- naar de businesscasefase 

en van de businesscase- naar de uitvoeringsfase .

3.1  Aansluiten bij de knelpunten voor 
ondernemers bij de opschaling van 
hun propositie

Invest-MRA opereert primair marktgedreven  

(op basis van vragen vanuit het bedrijfsleven) . 

Ondernemers die werken aan de opschaling van 

hun proposities in de energietransitie, hebben te 

maken met een scala aan niet-financiële barrières . 

Voorbeelden daarvan zijn:

Van plan- naar businesscase-fase . In deze stap 

is het project nader uitgewerkt . Specifieke 

opdrachten worden uitgezet, bijvoorbeeld voor 

ontbrekende technische kennis of marktonder-

zoek . Hiermee geven de betrokken partijen aan 

zich in te zullen zetten om toe te werken naar 

een businesscase . 

De inzet van businessdevelopers van Invest-

MRA draagt eraan bij dat de businesscase 

getoetst wordt op financiële en technische 

haalbaarheid (en dat het projectconsortium zo 

nodig versterkt wordt) .

Van businesscase- naar uitvoeringsfase .  

Om van een businesscase te spreken, moet het 

voorstel aan een aantal criteria voldoen . De 

financiële, commerciële en operationele 

haalbaarheid moet op hoofdlijnen zijn 

aangetoond en de onderlinge afspraken (risico’s 

en verantwoordelijkheden) tussen partijen 

moeten in beeld zijn . Dit is het fundament voor 

demonstraties (op grote schaal) . Dit is de laatste 

stap naar marktintroductie die met inzet van de 

businessdevelopers wordt versneld .
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3.3  Bieden van toegevoegde waarde 
aan ondernemers

Door het leggen van nieuwe verbindingen, groeien 

en bloeien innovaties . Bijvoorbeeld door 

bedrijven, kennisinstellingen en overheden met 

elkaar in contact te brengen . Of door 

technologieproviders of leveranciers van 

grondstoffen aan elkaar te koppelen aan een 

initieel consortium (business-to-business) . Tevens 

zie je vaak vernieuwende ideeën ontstaan op 

zogenoemde cross-overs tussen de zeven 

technologievelden zoals opgenomen in de scope . 

De businessdevelopers van Invest-MRA fungeren 

hierbij als katalysator, nadat het bedrijfsleven 

heeft aangegeven kansen te zien of 

mogelijkheden te willen onderzoeken .  

Deze vraagsturing is essentieel om vroegtijdig te 

toetsen of de inzet van Invest-MRA van 

toegevoegde waarde is . Is er een behoefte die 

wordt ingevuld? Is er een aantal afnemers of 

klanten? Wordt er meerwaarde gegenereerd? 

Alleen wanneer het bedrijfsleven de kar wil 

trekken en het eigenaarschap op zich wil nemen 

kan Invest-MRA zinvol ondersteuning bieden in de 

vorm van business development . 

3.4  Voorbeelden van proposities 
voor business development 

Om voor ondersteuning van Invest-MRA in 

aanmerking te komen moeten proposities 

bijdragen aan de energietransitie of de 

ontwikkeling van de circulaire economie . Een 

voorbeeld daarvan is het opzetten van een groene 

waterstofinfrastructuur als alternatief voor 

fossiele brandstoffen . Een ander voorbeeld zou het 

omzetten van afval in nieuwe grondstoffen kunnen 

zijn . Een groot deel van het Nederlandse 

afvalplastics is bijvoorbeeld nog niet recyclebaar . 

Op kleine schaal zijn er verschillende pilots om 

plastics om te zetten in grondstoffen voor nieuwe 

plastic producten of voor ander productie-

processen . De businesscase voor de opschaling 

hiervan op industriële schaal ontbreekt . Hierbij kan 

gedacht worden aan het omzetten niet 

recycleerbare afvalplastics in noodzakelijk 

grondstoffen voor de groene chemische industrie . 

Voor het organiseren van deze opschaling moeten 

consortia gebouwd worden, en dienen stevige 

investeringen te worden gedaan . Hieronder zijn 

een aantal voorbeeldprojecten opgenomen die in 

potentie in aanmerking komen voor onder steuning 

door businessdevelopers van Invest-MRA:

• Elektroboilers .

• Demonstratie faciliteit biokerosine .

• Hergebruik groenafval .

• (Ultra) diepe geothermie .

• Groene datacenters .

• Duurzame batterijen .

• Hergebruik plastics / pyrolyse .

• Superkritisch vergassen .

• Warmtenetten .

• Waterstof elektrolyse .
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H4 |  Werking van het 
investeringsfonds

4.1 De ‘economics’ van een fonds 

Het fonds is een speciaal onderdeel van Invest-

MRA . Dit hoofdstuk beschrijft de financieringsvraag 

vanuit het bedrijfsleven, het financieringsaanbod 

vanuit Invest-MRA en het daaruit volgende 

 verdienvermogen van het fonds (risico, looptijd en 

rendement) . De doorrekening en onderliggende 

 uitwerking van financieringstypologieën is 

 uitgevoerd door KPMG . 

Het fonds wordt ingezet om zowel een 

maatschappelijke en financiële doelstelling te 

bereiken: 

•  Maatschappelijke doelstelling: Voor Invest-

MRA is de maatschappelijke doelstelling het

ondersteunen van de energietransitie en de

transitie naar een circulaire economie in de

MRA en NHN en daarmee bijdragen aan de

ontwikkeling van de ‘nieuwe economie’ .

•  Financiële doelstelling: Invest-MRA heeft als

financiële doelstelling om het geïnvesteerde

kapitaal binnen een periode van 25-30 jaar

terug te verdienen en daarmee als fonds

‘nominaal revolverend’ te zijn (zonder rente of

indexatie) .

De maatschappelijke en financiële doelstelling 

dienen als input voor een nader vast te stellen 

investeringsstrategie . De Algemene Vergadering 

van Aandeelhouders (AvA) stelt deze in haar 

eerste vergadering vast . Die strategie zal, met 

het oog op de gewenste risicospreiding, 

voorwaarden stellen aan de omvang en aard van 

de investeringen . Dit hoofdstuk is het fundament 

voor de definitieve investeringsstrategie . 

Financieringsaanbod vanuit Invest-MRA

Financieringsvraag vanuit het bedrijfsleven

Verdienvermogen (risico, looptijd en rendement)

4.2  Financieringsvraag vanuit 
het bedrijfsleven

Invest-MRA ondersteunt verschillende soorten 

bedrijven . De bedrijven kunnen het 

fondsmanagement direct benaderen, 

doorverwezen worden door andere fondsen of 

aangedragen worden door de businessdevelopers 

van Invest-MRA . Invest-MRA onderscheidt vier 

soorten typologieën van bedrijven . Deze zijn 

hierna samengevat (waarbij ook combinaties 

tussen de typologieën mogelijk zijn) . 

Duurzame Infrastructuur

Een groot bedrijf of consortium 
dat fysieke infrastructuur 
ontwikkelt en aanlegt. Vraagt 
financiering met een (zeer) 
lange looptijd.

Een gevestigde MKB 
onderneming (met positieve 
kasstromen). Vraagt financiering 
voor de ontwikkeling en uitrol
een innovatief concept. 

Innovatief MKB

Nieuwe duurzame technologie

Duurzame scale-ups

Een groot bedrijf of consortium 
dat werkt aan een innovatieve 
technologie (TRL). Vraagt 
financiering voor het opschalen
van de techniek.

Een nieuwe onderneming met 
enkele bestaande operaties,
omzet en initiële winst. Vraagt
financiering voor groei naar de 
volgende levensfase.  



Deel 2 Bedrijfsplan   |   37   ||   36   |   Deel 2 Bedrijfsplan

4.3  Financieringsaanbod vanuit 
Invest-MRA

De tickets van Invest-MRA liggen tussen de  

€ 2 miljoen en € 5 miljoen . De financiering moet 

gericht zijn op ontwikkeling en groei van het 

bedrijf . De financiering mag niet leiden tot 

uitkeringen aan bestaande aandeelhouders of 

herfinanciering van eerdere financiers . 

Het fondsmanagement krijgt de ruimte om 10% 

van het gecommitteerde fondskapitaal in te 

zetten voor het verstrekken van financiering van 

tickets onder de € 2 miljoen en om aanvullend 

10% van het gecommitteerde fondskapitaal in  

te zetten voor financiering van tickets boven  

de € 5 miljoen . 

4.4  Verdienvermogen 
(risico, looptijd en rendement)  

De beoogde looptijd van het fonds is 25 jaar .  

Dat is de periode waarin het fonds zich moet 

terugverdienen . Hierbij wordt uitgegaan van een 

investeringsperiode van circa 10 jaar . Dat is de 

periode waarbinnen de investeringen worden 

gedaan . Hierna resteert nog 15 jaar voor beheer 

van de portefeuille (die met 5 jaar verlengd  

kan worden) . 

Invest-MRA opereert altijd samen met andere 

(financiële) partijen en of andere (impact) 

investeerders . Hierbij biedt Invest-MRA eigen 

vermogen en (achtergestelde) leningen (inclusief 

asset based finance) . Bij het verstrekken van 

eigen vermogen aan ondernemingen neemt 

Invest-MRA alleen minderheidsbelangen . 

Hieronder zijn de belangrijke kenmerken 

weergegeven .

Het fondsmanagement streeft naar de realisatie 

van een market rate of return (waarbij rekening 

wordt gehouden met de hogere risico’s en of de 

langere doorlooptijd die Invest-MRA hanteert ten 

opzichte van marktpartijen) . Als ondergrens geldt 

daarbij dat het fonds nominaal moet revolveren 

na aftrek fondskosten (hierbij is er geen sprake 

van inflatiecorrectie) .

De financiële analyse toont dat revolverendheid 

van het fonds haalbaar is . Dit blijkt uit het basis-

scenario en diverse conservatieve scenario’s . In 

het meest negatieve scenario dat is doorgerekend 

tijdens botsproeven is sprake van een 

revolverendheid van circa 85% . Naarmate het 

fonds aanvullende risico’s accepteert om haar 

maatschappelijke doelstelling 

Kader | doorrekening verdienvermogen van het fonds

Voor dit bedrijfsplan is het verdienvermogen van het fonds in beeld gebracht voor een fond s-

omvang van € 100 miljoen, een looptijd van 25 jaar en de risicoprofielen die passen bij de 

investeringsstrategie . Uitgangspunt is onderstaande allocatie van de fondsmiddelen (die 

samenhangen met een specifiek risicoprofiel) . 

te realiseren, zal het financiële rendement dalen . 

In de door de AvA vast te stellen investerings-

strategie worden de definitieve kaders voor de 

allocatie van middelen bepaald . Hierbij geldt het 

streven naar nominale revolverendheid als 

ondergrens voor de investeringsstrategie . Het 

rendement op fondsniveau kan niet een-op-een 

worden doorgeschoven naar de individuele 

investeringen . Het benodigde rendement op een 

investering is afhankelijk van het onderliggende 

risicoprofiel en de kans dat een investering 

verloren gaat . Mislukkingen en successen zullen 

elkaar binnen het fonds moeten compenseren . 

Daarbij dient iedere individuele investering wel 

een positieve businesscase en rendements-

verwachting te hebben . 

De werking van het fonds hangt samen met 

intrinsieke risico’s . Het realiseren van 

maatschappelijke doelen kan leiden tot het 

accepteren van hogere risicoprofielen . Het is 

mogelijk dat het fonds daardoor een lager 

rendement haalt dan gepland en dat op termijn de 

waarde van het fonds hierdoor naar beneden 

moet worden bijgesteld . 

Beschrijving Zeggenschap Looptijd

Lening

(senior debt)

•  Vorm van vreemd vermogen
waarbij de leningnemer
zekerheden afgeeft aan de
leningverstrekker .

•  Verstrekker heeft daarmee
recht tot uitwinning van het
onderpand wanneer de
leningnemer in gebreke blijft .

•  Senior debt-
investeerders hebben
geen zeggenschap in
een onderneming,
tenzij hiervoor bepaalde
rechten zijn opgenomen
in de convenanten van
de lening . 

•  De looptijd van senior
debt is afhankelijk van
de specifieke afspraken
gemaakt tussen de
geldverstrekker en de
onderneming . 

Achtergestelde 

lening

(junior debt)

•  Vorm van vreemd
vermogen waarbij de
verstrekker acter gesteld is
ten opzichte van andere
(senior) financiers bij
betaling van rente en
aflossing en uitnutting
van zekerheden . 

•  Junior debt-
investeerders hebben
geen zeggenschap in
een onderneming, tenzij
hiervoor bepaalde
rechten zijn opgenomen
in de convenanten van
de lening . 

•  (Middel) Lange looptijd
met weinig tot geen
afbetaling gedurende de
looptijd . In het
algemeen wordt er
tussentijds niet afgelost
op de hoofdsom . 

Eigen vermogen

(Equity)

•  Bestaat uit de
invest ering van
aandeel houders . 

•  Aandeelhouders worden als
laatste terugbetaald bij een
faillissement, maar delen
mee in een potentiële
upside bij exit . (of winsten
bij verkoop) .

•  De houders van het eigen
vermogen (aandelen) van
een bedrijf bezitten het
eigendomsrecht van een
onderneming en daarmee
ook de zeggenschap . 

•  Voor eigen vermogen
geldt een onbeperkte
looptijd of tot moment
van verkoop op
liquidatie van de
onderneming . Hierdoor
wordt het ook gezien als
permanent vermogen . 

Kapitaal allocatie
Typologie 1

Infrastructuur

Typologie 2
New technology

Typologie 3
MKB

Typologie 4
Scale-up

Totaal (%) 30.0% 30.0% 20.0% 20.0%

Senior debt 10.0% 5 .0% 5 .0% - -

Junior debt 70.0% 20 .0% 20 .0% 20 .0% 15 .0%

Equity 20.0% 5 .0% 5 .0% 5 .0% 5 .0%
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4.5  Rol van het fonds Invest-MRA 
in relatie tot Invest-NL en 
regionale fondsen 

Invest-MRA vult nadrukkelijk het gat in het 

investeringslandschap tussen de fondsen in de 

MRA en NHN enerzijds én Invest-NL anderzijds . 

Daarbij zal Invest-MRA verschillende rollen 

vervullen . De rolinvulling is medeafhankelijk van 

de grootte van de tickets . De verschillende rollen 

zijn hieronder op hoofdlijnen weergegeven . 

4.6 Exitstrategie

Na een investeringsperiode van 10 jaar zal het 

fondsmanagement de portefeuille in de 

daaropvolgende 15 jaar geleidelijk afbouwen of 

inzetten op verkoop van de resterende portefeuille 

(deze periode kan met 5 jaar verlengd worden) . 

Het fondsmanagent stuurt hier actief op:

•  Bij de initiële investeringsbeslissing wordt

onderbouwd dat de propositie, gelet op de

businesscase, goed te verkopen is . 

Bij participaties moet met de co-investeerders

op voorhand de gewenste exitstrategie worden

vastgelegd . Tegen het einde van de overeen-

gekomen looptijd biedt het fonds zijn

participatie te koop aan . Hierbij borgt het

fondsmanagement voldoende flexibiliteit bij

het bepalen van het verkoopmoment .

•  In geval van financieren wordt het rendement

bepaald door de rente en aflossing (en

eventuele tussentijdse herfinancieringen) . 

Leningen hebben een aflossingsschema voor

terugbetaling van de hoofdsom . Bij het

verstrekken van leningen kijkt het fonds-

management per geval in hoeverre er

incentives ingebouwd kunnen worden om

vervroegde terugbetaling te stimuleren . 

Aan het eind van de investeringsperiode van  

10 jaar besluiten de aandeelhouders hoe zij de 

definitieve exitstrategie vormgeven . Zij wegen 

hierbij mee hoe de markt voor financiering van 

bedrijfsmatige projecten in de energietransitie en 

de circulaire economie zich de komende 10 jaar 

ontwikkelt . Hierbij zijn twee alternatieve 

exitstrategieën voorzien:

•  De keuze om het beschikbare vermogen na

(tussentijdse) exits te herinvesteren in lijn met

de doelstellingen uit dit investeringskader . Dit

leidt tot een verlenging van de investerings- en

fondsperiode .

•  De keuze om het gerealiseerde vermogen uit

te keren door (tussentijdse) exits aan de

aandeelhouders . Hiermee kunnen de

aandeelhouders de gerevolveerde middelen

opnieuw inzetten voor eigen maatschappelijke

opgaven . Bij de exits wordt geborgd dat het

fonds blijft beschikken over voldoende vrije

ruimte om het management van de portefeuille

goed te kunnen uitvoeren (gericht op de

doelstelling van minimale revolverendheid en

het streven naar market rate of return) .

Na 10 jaar kunnen, zo lang de investerings- en 

fondsperiode niet verlengd wordt door de AvA, 

nieuwe investeringen alleen gedaan worden met 

instemming van dezelfde AVA . Vervolginvesteringen 

op bestaande investeringen blijven na 10 jaar 

mogelijk, met dien verstande dat de fondsmanager 

rekening dient te houden met de door de 

aandeelhouders vastgelegde exitstrategie .

Tot €€ 2 miljoen
Tickets €€ 2 miljoen 

tot €€ 5 miljoen
Tickets vanaf €€ 5 miljoen

Lead-investor Alleen in bijzondere 

gevallen kan Invest-MRA

deze rol pakken . In 

principe ligt deze bij 

andere partijen in het 

ecosysteem (zoals AKEF, 

PDENH of Horizon)

  Dit is de primaire focus 
van Invest-MRA . Hier geeft 
Invest-MRA financiële 
steun waarmee de 
propositie snel Invest-NL-
waardig kan worden .

In bijzondere gevallen kan 

het (gelet op het 

voortraject) efficiënt zijn 

als Invest-MRA optreedt 

als lead-investor en dat 

Invest-NL en private 

partners co-investeren . 

Co-investor Invest-MRA kan bijv . op 

verzoek van andere 

partijen in het eco-

systeem optreden als 

co-investeerder .

Invest-MRA kan bijv . op 

verzoek van private 

impact investors ook 

optreden als 

co-investeerder .

Invest-MRA zal op 

landelijk niveau (soms 

samen met een private 

partij) de lead nemen . 

Bijdrage Invest-MRA kan 

de financiering sluitend 

maken .
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H5 | Organisatie en taken

5.1  Invest-MRA binnen het 
regionale ecosysteem

Invest-MRA moet eraan bijdragen dat 

grootschalige proposities binnen de scope van 

Invest-MRA effectief worden opgewerkt naar 

Invest-NL-waardige proposities (of proposities die 

in de markt gefinancierd kunnen worden) . 

Centraal staat de combinatie van financieren en 

ontwikkelen van grootschalige proposities . 

Daarmee vult Invest-MRA zowel een witte vlek in 

het landelijke ecosysteem als in het regionale 

ecosysteem .

Alle regio’s in Nederland beschikken over een 

organisatie (ROM of anderszins) die als regionale 

counterpart voor Invest-NL functioneert . Binnen 

de MRA en NHN ontbreekt dit met uitzondering 

van deelgebied Flevoland . Hiermee vormt  

Invest-MRA de missing link in de opwerking en 

financiering van bedrijfsmatige initiatieven in heel 

de MRA en NHN naar Invest-NL-waardige 

proposities (zie ook deel I) .

Invest-MRA wordt zo ingericht dat het de 

verbindingen tussen de verschillende organisaties 

in het ecosysteem verstrekt . Voor buitenlandse 

bedrijven in de energietransitie en circulaire 

economie is de komst van Invest-MRA 

bijvoorbeeld ondersteunend aan de acquisitietaak 

door aib . Daarnaast draagt de netwerk- en 

aanjaagfunctie van de Amsterdam Economic 

Board bij aan het identificeren van businesscases 

voor Invest-MRA . Ook heeft de board een 

belangrijke rol bij het signaleren van nieuwe 

ontwikkelingen, technologieën en barrières in de 

markt .

5.2  Invest-MRA krijgt twee 
samenwerkende teams

Invest-MRA krijgt twee teams en een gedeelde 

directie en staf:

•  Directie en staf is verantwoordelijk voor de 

aansturing en ondersteuning van Invest-MRA 

als geheel .

•  Team Ontwikkelen . De ontwikkelpoot van 

Invest-MRA ondersteunt (consortia van) 

bedrijven bij het aanscherpen en completeren 

van hun businesscase . Dit noemen we het 

opwerken van proposities . De onderliggende 

businesscase is veelal risicovol, kent een lange 

doorlooptijd en of een laag rendement . De inzet 

van business development draagt bij aan het 

optimaliseren van het bedrijfsplan, de 

ontwikkeling van sterke coalities en aan het 

ophalen van de nodige financiering hiervoor . 

Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar 

de private markt en Invest-NL . Zijn daar geen 

mogelijkheden, dan biedt het fonds Invest-MRA 

een laatste mogelijkheid .

•  Team Investeren . De financieringspoot van 

Invest-MRA biedt financiering (met name 

leningen en participaties) voor grootschalige 

proposities binnen de transitieopgaven . Het 

fonds is daarbij revolverend, wat betekent dat 

de investeringen worden terugbetaald; er is dus 

geen sprake van subsidie, maar van deelneming 

en investering in technieken . Op deze manier 

steunt Invest-MRA de praktische ontwikkeling 

van technieken die niet voldoende met private 

investeringen alleen van de grond komen .

De teams hebben elk een zelfstandige rol en 

verantwoordelijkheid . Bij de intake van een 

propositie wordt expliciet gemaakt vanuit welk 

perspectief (ontwikkelen of investeren) Invest-

MRA betrokken is . Daarbij maakt Invest-MRA 

ook afspraken over de wijze van informatie-

uitwisseling tussen beide onderdelen .

5.3 Taken directie en staf

De directie en staf bestaat uit een directeur/

bestuurder met een financieel specialist/

controller en een directiesecretaris . Directie en 

staf waarborgt de samenhang binnen Invest-MRA 

en is verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing 

en de afstemming met aandeelhouders, 

commissarissen en subsidiegevers . Invest-MRA 

schakelt aanvullende ondersteunende diensten 

(ICT/automatisering, communicatie en juridisch 

advies) waar mogelijk in via één van de 

aandeelhouders (bijvoorbeeld de gemeente 

Amsterdam) . Diensten die de aandeelhouder(s) 

niet kunnen leveren, zal Invest-MRA inhuren met 

het daarvoor beschikbare werkbudget .

Vanaf ca. € 5 mln

EIF EIBInvest-NL

Invest-
MRA

Tot ca. € 2 mln

ROM U
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5.4 Taken team Ontwikkelen 

Het team Ontwikkelen richt zich op de gehele 

MRA en NHN . De ontwikkelpoot vormt het 

‘loketgedeelte’ van Invest-MRA . De 

businessdevelopers uit dit team ondersteunen 

(consortia van) bedrijven . Taken van de 

businessdevelopers zijn onder andere:

•  Het vergaren en delen van kennis en expertise, 

bijvoorbeeld inzake het optimaliseren van de 

bestaande financieringsinstrumenten(mix), het 

mee-ontwerpen en mee-ontwikkelen van 

nieuwe financieringsconcepten en 

businessmodellen en het optimaliseren van 

regelgeving voor complexe opgaven;

•  Het verzorgen van verbindingen

(kennisallianties) met nationale en regionale 

spelers op het gebied van investeren en 

ontwikkelen, zoals de complementaire partners 

Invwat-NL, Ontwikkelingsmaatschappij Noord-

Holland-Noord, Horizon en ROM Utrecht . Maar 

ook: de Europese Investeringsbank en de 

regionale partners in de MRA en NHN, zoals 

bijvoorbeeld Amsterdam Economic Board (die 

een belangrijke rol heeft bij het identificeren 

van proposities én veranderingen in de markt 

voor de energietransitie en circulaire 

economie);

•  Voorlichting en advies over een 

projectontwerp, bijvoorbeeld inzake 

consortiumpartners, inhoudelijke focus en te 

volgen processtappen;

•  Toetsing, beoordeling en begeleiding, 

bijvoorbeeld het verzorgen van een globale 

toets op economische en technische 

haalbaarheid en het bieden van ondersteuning 

bij het formuleren van financiële kaders (het 

bepalen van de benodigde investeringen, 

kosten, raming van de opbrengsten en het 

identificeren van risico’s, zodat een passende 

financieringsstructuur kan worden ontworpen) .  

Invest-MRA verricht ontwikkelactiviteiten in de 

vorm van niet-economische én economische 

activiteiten . Onder de niet-economische 

activiteiten vallen bijvoorbeeld bestaande 

regelgeving, nieuwe regelgeving en voorlichting .  

De economische activiteiten zijn toegespitst op 

een individuele onderneming/consortium . Deze 

activiteiten vallen onder het geldend 

vrijstellingskader van de Europese Commissie op 

het gebied van staatssteun . 

Voor het team ontwikkelen wordt uitgegaan van 

zeven businessdevelopers . Met ongeveer een 

gelijke verdeling over de energietransitie en de 

circulaire economie . 

Het team van businessdevelopers heeft op elk 

moment circa vijftien tot vijfentwintig proposities 

in portefeuille . Invest-MRA werkt alleen aan die 

proposities die de markt niet zelfstandig oppakt 

en waarvoor er geen andere regelingen zijn . 

Tegelijkertijd moet er een 

rendementsverwachting zijn (zij het op langere 

termijn dan gebruikelijk is in de markt of met 

meer risico) . Om te komen tot de selectie van 

circa vijftien tot vijfentwintig proposities, vinden 

er gemiddeld zo’n 140 intakes plaats (digitaal of 

op basis van gesprekken) . Elke businessdeveloper 

begeleidt zodoende twee tot vier proposities en 

verzorgt jaarlijks circa twintig intakes . 

 

Bij het begeleiden van de twee tot vier 

grootschalige proposities per businessdeveloper 

zal het soms noodzakelijk zijn om gericht externe 

expertise in te zetten . Omdat de business-

developers van Invest-MRA acteren in sterk 

gespecialiseerde sectoren, is het onwenselijk om 

alle specialistische kennis vast in dienst te nemen 

bij Invest-MRA . Het kleine vaste team van Invest-

MRA zal daarom per casus zo nodig aangevuld 

worden met specialistische expertise van buiten 

(op basis van inhuur) .

In de beginperiode van Invest-MRA ligt de nadruk 

op intakes, in de jaren daarna op ontwikkelen . Na 

opname in het portfolio zal een businessdeveloper 

de initiatiefnemers actief ondersteunen bij het 

uitwerken van hun projectvoorstel . Wanneer er 

onvoldoende match is tussen de doelstellingen 

van Invest-MRA en het project, wordt dit project 

doorgeleid naar partners in het bestaande 

ecosysteem .

5.5 Taken team Investeren

De fondsmanagers richten zich op die proposities 

binnen de transitieopgaven waarin een duidelijke 

financieringsbehoefte is geformuleerd en waar de 

markt niet in voorziet . Deze kunnen naar voren 

komen uit de lijn van het team Ontwikkelen, maar 

het kan ook zijn dat initiatiefnemers ze 

zelfstandig formuleren . Proposities uit de lijn van 

de ontwikkelpoot doorlopen dezelfde intake als 

alle andere proposities . Het team Investeren van 

Invest-MRA richt zich steeds op individuele 

ondernemingen of consortia . Invest-MRA heeft 

tot taak om voor eigen rekening en risico 

financiering te verstrekken aan:  

•  Ondernemingen of consortia die hun

bedrijfsprocessen/bedrijfsvoering willen

optimaliseren en daarmee een bijdrage leveren

aan het realiseren van maatschappelijke

transitieopgaven . 

•  Ondernemingen of consortia die producten en

diensten aanbieden waarmee een bijdrage

wordt geleverd aan de maatschappelijke

transitieopgaven .

Het gaat hierbij om aanvullende investeringen in 

de markt . Voor proposities moet duidelijk zijn dan 

ze niet zelfstandig op de markt financiering 

kunnen aantrekken (bijvoorbeeld op basis van 

meerdere afwijzingen van private partijen) . Het 

fondsmanagement heeft als taak:

•  Een portfolio (het screenen van proposities) op

te bouwen .

•  Investeringsvoorstellen (ten behoeve van het

investeringscomité) voor te bereiden en uit te

voeren .

•  Beheer participaties (inclusief leningen) tot en

met exit .

Wat betreft de investeringsactiviteiten wordt er 

zo veel mogelijk marktconform gewerkt . Dat 

betekent concreet dat er alleen wordt 

geïnvesteerd onder condities die ook voor een 

private partij in een reguliere markt acceptabel 

zouden zijn, dat wil zeggen dat een marktpartij 

onder vergelijkbare condities bereid is om ook te 

investeren in het bedrijf . Daarmee geeft het feit 

dat Invest-MRA instapt, voor een marktpartij 

voldoende vertrouwen om ook te financieren 

(waar men dat zelfstandig niet zou doen) . 

In andere gevallen kan besloten worden om af te 

wijken van het principe marktconformiteit bij 

individuele investeringen . Bijvoorbeeld omdat er 

in de desbetreffende specifieke businesscase 

sprake is van een groter risico, langere looptijden 

of een lager tarief dan gebruikelijk is in de markt . 

In dat geval wordt gebruikgemaakt van de 

vrijstellingsmogelijkheden die de Europese Unie 

daarvoor biedt (of zal de staatssteun op 

individueel transactieniveau worden gemeld) . 

Van alle investeringen brengt Invest-MRA de 

risico’s in kaart en (indien van toepassing) 

monitort zij of aan de (betalings)verplichtingen 

wordt voldaan om de exitstrategie te realiseren . 

Ook verricht Invest-MRA zo nodig bijzonder 
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beheer (bijvoorbeeld omdat een ondernemer niet 

aan zijn betalingsverplichtingen voldoet) . Dit is 

professioneel en zakelijk beleid, gericht op het 

beschermen van de eigen financiële belangen . 

Invest-MRA krijgt een onafhankelijk 

investeringscomité . Dit comité komt alleen bijeen 

als er een concreet investeringsvoorstel ligt . Het 

comité voorkomt een ‘tunnelvisie’, en bewaakt 

dat projecten die opgeleverd worden door de 

businessdevelopers van Invest-MRA, conform het 

investeringskader door de fondsmanagers zijn 

beoordeeld en op geen enkele wijze voorrang 

zouden kunnen krijgen boven andere projecten . 

Gelet op het specialistische karakter van het 

werk kan het team Investeren net als het team 

Ontwikkelen gebruikmaken van specialistische 

expertise (op basis van inhuur) . Het team 

Investeren richt zich op de technische analyses 

van voorliggende proposities en op marktanalyse .  

In de beginperiode ligt de nadruk op het 

beoordelen van proposities en op het komen tot 

investeringsbeslissingen . Gelet op het 

participatiekapitaal en de verwachte dealflow, 

kunnen er op jaarbasis circa drie tot vier 

participaties worden gedaan . Om dat te bereiken 

zullen er honderden proposities gescreend 

moeten worden . Na verloop van tijd krijgt de 

organisatie een steeds grotere capaciteitsvraag 

voor het beheren van proposities . De daartoe 

benodigde aanvullende capaciteit wordt 

bekostigd 

uit het fondskapitaal (ten laste van het 

rendement) . De kosten voor het 

fondsmanagement komen ten laste van het 

beschikbaar gestelde vermogen . 

Het team Investeren werkt vanaf de start toe 

naar een basis van drie fonds- en 

investmentmanagers . Dit team groeit verder 

naarmate de dealflow toeneemt en het meer 

proposities onder beheer krijgt . Anders dan bij de 

ontwikkelpoot is het aantal medewerkers van dit 

team niet op voorhand vastgelegd . Het 

fondsmanagement ontvangt een maximale 

jaarlijkse beheervergoeding van 1 à 1,5% van het 

gecommitteerde vermogen . De inzet van 

medewerkers volgt de omvang van de portefeuille 

(in opbouw en afbouw) . Hierbij wordt gekozen 

voor een combinatie van vaste en flexibele inzet .

5.6 Overzicht organisatie 

De basisformatie van Invest-MRA bedraagt in 

totaal 14 fte . Gelet op de breedte van de 

transitieopgaven en de hoge mate van 

differentiatie in benodigde specialismen, zal 

Invest-MRA ook flexibele expertise inschakelen . 

Voor de ontwikkelpoot is daarvoor een 

werkbudget beschikbaar . Voor de 

investeringspoot moet dit worden opgevangen 

binnen de gemaximeerde beheervergoeding . Zie 

verder de meerjarenbegroting in hoofdstuk 7 . 

De medewerkers van Invest-MRA komen vast in 

dienst en worden beloond binnen de kaders van 

de WNT . De salarisschalen conform de BBRA 

gelden daarbij als referentie . Dit is in lijn met de 

publieke doelstelling van deze privaatrechtelijke 

organisatie . De beoogde referentie qua inschaling 

is hieronder opgenomen .

Functie Indicatie fte
Indicatie 

BBRA-schaal

Directeur/bestuurder 1 16

Controller/ financieel specialist 1 13

Directiesecretaris 1 13

Officemanager 1 9

Lead businessdeveloper (MT-lid) 1 15

Senior businessdeveloper 4 14

Businessdeveloper (medior) 2 12

Fondsmanager (MT-lid) 1 15

Senior investmanager 1 14

Investmanager (junior) 1 11

Directeur/bestuurder Directiesecretaris

Team ontwikkelen
(vaste omvang obv. prestatiesubsidie)

• 1 Lead businessdeveloper
• 4 senior businessdevelopers
• 2 businessdevelopers

Controller Officemanager

Team investeren
(groeit mee met portefeuille)

• 1 sr. fondsmanager
• 1 med. Fondsmanager
• 1 analist/fondsmanager
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H6 | Governance

De verantwoording door Invest-MRA is tweeledig: 

1 .  Verantwoording naar de aandeelhouders . 

Invest-MRA krijgt aandeelhouders, een RvC en 

een onafhankelijk investeringscomité . 

Gemeenten en provincies die deelnemen aan 

het fonds kunnen op drie manieren sturen op 

Invest-MRA: 

•  Zij worden lid van de AvA, waarin Invest-

MRA via de jaarrekening verantwoording

aflegt over de uitvoering van de

activiteiten . 

•  Zij kunnen de leden van de RvC

benoemen, die op haar beurt de directie

benoemt en controleert . 

Invest-MRA wordt vormgegeven als een besloten 

vennootschap (bv) met beperkte aansprakelijk heid . 

Als regionale spiegel van Invest-NL krijgt Invest-

MRA één holding-bv met twee meerder heids-

dochters (100%) die zich richten op specifieke 

taken, te weten business development (via de 

ontwikkel-bv) en investeren (via de fonds-bv) .

De governance is als volgt vormgegeven:

6.1  Governance vanuit de 
aandeelhouders 

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 

Bij de start van Invest-MRA vormen overheden 

die deelnemen in het fonds samen de AvA . Naar 

rato van hun bijdrage aan het fonds, krijgen de 

aandeelhouders stemrecht in de holding-bv . Bij 

toetreding van nieuwe investeerders wijzigt de 

aandeelhoudersverhouding dienovereenkomstig . 

De AvA streeft naar uniforme besluitvorming . 

Blijkt dat niet mogelijk te zijn, dan besluit de AvA 

op basis van het principe ‘One share, one vote’ op 

basis van een gewone meerderheid (50% +1) . 

Tevens treft de AvA maatregelen om de positie 

van kleine aandeelhouders te versterken (zie 

kader) . Bevoegdheden van de AvA zijn:

•  Het benoemen van leden van de RvC .

•  Het benoemen van de directeur/bestuurder op

(bindende) voordracht van de RvC .

•  Het benoemen van leden in het

investeringscomité op voordracht van de RvC .

•  Het vaststellen van het investeringskader voor

het investeringscomité .

•  Het vaststellen van het beloningskader voor

de directeur/bestuurder(s), de RvC en het

investeringscomité (in lijn met de kaders van

de WNT) .

•  Het vaststellen van het door de RvC jaarlijks

aan te bieden meerjarenplan .

• Het vaststellen van de jaarrekening .

• Het nemen van besluiten tot:

°  Aanpassing/uitbreiding samenstellen 

directie/bestuurder(s) .

° Wijziging van de statuten .

° Uitgifte van aandelen .

° Oprichten van dochterondernnemingen .

° Vermindering van het geplaatste kapitaal .

° Ontbinding van de vennootschap .

° Het doen van uitkeringen .

•  Zij kunnen het investeringskader

vaststellen, waaraan de directie en het in

te stellen onafhankelijke

investeringscomité individuele

investeringen moeten beoordelen . 

•  Verantwoording naar de subsidiegever . 

Op basis van een meerjarige

subsidieovereenkomst legt Invest-MRA

verantwoording af aan de beoogde

subsidiegevers . Dit zijn vooralsnog het

MRA-bureau en de samenwerkende

gemeenten in NHN . 

Positie kleine aandeelhouders

Invest-MRA streeft naar een gemengd 

aandeelhouderschap, waarin provincies, grote 

en kleine gemeenten vertegen woordigd zijn . 

Naar rato van inleg zullen de gemeente 

Amsterdam en provincie Noord-Holland 

samen naar verwachting een aanzienlijke 

meerderheid hebben in de AvA . Om recht te 

doen aan het samenwerkings karakter van 

Invest-MRA is het voorstel om in een separate 

stemovereenkomst aanvullende afspraken 

vast te leggen tussen de aandeelhouders . 

Instemmen met de separate 

stemovereenkomst geldt als eis voor het 

verkrijgen van aandelen . 

Hierbij kan gedacht worden aan een vorm van

voorwaardelijke besluitvorming . Daarmee 

leggen de aandeelhouders vast dat majeure

besluiten slechts worden genomen indien 

naast een van de grote aandeel houders

minimaal PM kleine aandeelhouders hiermee

instemmen . Zo vragen besluiten die steunen 

op instemming van de gemeente Amsterdam

en of provincie Noord-Holland, ook instemming 

van een nader te bepalen aantal kleine 

aandeel houders (afhankelijke van het totaal

aantal deelnemers) . Daarbij geldt in alle

gevallen dat er een meerderheid moet zijn van 

50% + 1 .

Gemeenten

Alle gemeenten & 
provincies

Legenda:

Verantwoording aan de 
subsidiegever voor
ontwikkelactiviteiten

Alleen deelnemers
in fonds
Verantwoording aan de 
aandeelhouder

100% dochter 100% dochter

Provincies

Raad van Commissarissen
(RvC)

Invest-MRA
HOLDING b.v.

Invest-MRA
FONDS b.v.

Onafhankelijk
Investeringscomité

Algemene vergadering 
van Aandeelhouders (AvA)

Invest-MRA
ONTWIKKEL b.v.
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Raad van Commissarissen

De RvC bestaat uit drie leden . De profielen van 

de RvC-leden zijn bijgevoegd . De RvC komt 

bijeen zo vaak als een van de leden (of de 

directeur van Invest-MRA) dat noodzakelijk acht, 

maar minstens tweemaal per kalenderjaar . De 

leden van de RvC worden benoemd door de AvA . 

Het betreft een bezoldigde functie (waarvoor de 

AvA een bezoldigingskader vaststelt dat past 

binnen de WNT) . Bevoegdheden van de RvC zijn:

•  Het toetsen van de activiteiten van het 

investeringscomité aan het vastgestelde 

investeringskader .

•  Het geven van een (bindend) advies over de 

voordracht van de directeur/bestuurder(s) na 

de aandeelhouders gehoord te hebben .

•  Het geven van een advies over de voordracht 

van de leden van het Investeringscomité na de 

directeur/bestuurder(s) gehoord te hebben .

•  Het toezien op het functioneren van de 

directeur/bestuurder(s) .

•  Het in overleg met de directeur/bestuurder 

aanbieden van een meerjarenplan aan de AvA .

•  Het nemen van besluiten over de bezoldiging 

van de directeur/bestuurder(s) binnen het 

beloningskader .

•  Het (mede)ondertekenen van de jaarrekening .

De RvC heeft aanvullende bevoegdheden voor de 

fonds-bv . Dit gaat om het goedkeuren van 

besluiten van de directeur/bestuurder(s) (voor het 

uitoefenen van stemrecht in de algemene 

vergadering van de meerderheidsdochter) met 

betrekking tot:

•  Het goedkeuren van investeringen boven een

bedrag van € 3,5 miljoen (binnen de grenzen

van het investeringskader) .

•  Het in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd

goedkeuren van een investering waarover het

investeringscomité een negatief advies heeft

gegeven .

•  Het vaststellen van een uitgewerkte

investeringsstrategie .

Directeur/bestuurder

Invest-MRA heeft één directeur/bestuurder .  De 

directeur/bestuurder wordt benoemd door de 

AvA op bindende voordracht van de RvC . 

Voorafgaand aan de voordracht dient de RvC de 

AvA te horen .  

Het is een bezoldigde functie (waarvoor de AvA 

een bezoldigingskader vaststelt dat past binnen 

de WNT) . Bevoegdheden van de directeur/

bestuurder zijn:

•  Het besturen van de bv, inclusief

meerderheidsdochters .

•  Het opstellen van het meerjaren(bedrijfs)plan

voor Invest-MRA waarin onder andere de inzet

van capaciteit wordt bepaald .

•  Het aangaan van rechtshandelingen voor de

dagelijkse bedrijfsuitoefening .

•  Het zorg dragen voor de financiering van de

organisatie .

•  Het opstellen van (tussentijdse) rapportages en

jaarrekeningen .

•  Het goedkeuren van investeringen in

targetbedrijven tot cumulatief € 3,5 miljoen per

bedrijf bij positief advies van het

investeringscomité voor de fonds-bv .

De directeur/bestuurder(s) moet(en) zich 

gedragen naar de aanwijzingen van de AvA en de 

RvC en is/zijn gehouden deze op te volgen, tenzij 

ze in strijd zijn met het belang van de 

vennootschap en de met haar verbonden 

onderneming . Ingeval aanwijzingen van de AVA en 

de RvC onverenigbaar zijn, is de directeur/

bestuurder(s) gehouden de aanwijzingen van de 

AVA op te volgen .

Investeringscomité

Het Investeringscomité bestaat uit vijf leden . Het 

betreft bezoldigde functies (waarvoor de AvA 

een bezoldigingskader vaststelt dat past binnen 

de WNT) . Benoeming vindt plaats door de AvA op 

basis van het bedrijfseconomische profiel van de 

leden, hun marktkennis en hun kennis van de 

technologievelden binnen de scope van Invest-

MRA . De RvC doet hiertoe een niet-bindende 

voordracht aan de AvA . Het Investeringscomité 

komt bijeen zodra het fondsmanagement van de 

fonds-bv een investeringsbeslissing gereed heeft . 

Het Investeringscomité wordt gevraagd een 

zwaarwegend advies uit te brengen aan de 

directeur/bestuurder(s) van Invest-MRA ten 

aanzien van de voorgestelde investering, exit of 

afboeking .

1e subsidie 
cyclus

2e subsidie 
cyclus

3e subsidie 
cyclus

4 jaarlijkse evaluatie +

verlening subsidieperiode

Jaarlijkse verantwoording via P&C cyclus

4 jaarlijkse evaluatie +

verlening subsidieperiode

6.2  Governance vanuit de 
subsidiegevers

Vanuit haar ontwikkeltaak zal Invest-MRA zich 

richten op het informeren, voorlichten, adviseren 

en begeleiden van bedrijven die een 

maatschappelijke transitie willen realiseren met 

rendement . Het voorstel is dat het MRA-bureau 

en NHN hiertoe een meerjarige prestatiesubsidie 

verstrekken aan Invest-MRA, waarbij het MRA-

bureau en NHN aparte afspraken maken over de 

exacte verstrekking van deze subsidie . Het 

voorstel is dat de prestatiesubsidie wordt 

verstrekt voor een periode van telkens zes jaar . 

Na vier jaar vindt er een evaluatie plaats, waarna 

de subsidie in principe met vier jaar wordt 

verlengd . Dit staat weergegeven in onderstaand 

schema .

Binnen de begroting van het MRA-bureau, 

respectievelijk de begrotingen van de 

samenwerkende gemeenten in NHN, wordt 

dekking gecreëerd voor deze meerjarige subsidie, 

waarbij de MRA en NHN aansluiten bij de per 

regio gebruikelijke procedures . 
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6.3 Regionale samenwerkingspartners

Invest-MRA vult een belangrijk gat in het regionale 

ecosysteem . Door de positionering van Invest-

MRA wordt het totale ecosysteem versterkt . 

Lokale en (sub)regionale incubators en 

accelerators kunnen hun opschalende bedrijven 

voor ondersteuning overdragen aan Invest-MRA . 

Maar de samenwerking gaat verder . Hieronder 

noemen we vier belangrijke (type) 

samenwerkingspartners:

•  De Amsterdam Economic Board vervult een 

centrale rol in het identificeren van kansrijke 

proposities die opgepakt kunnen worden door 

Invest-MRA én in het detecteren van 

veranderingen in de markt voor de 

energietransitie en de circulaire economie die 

kunnen leiden tot wijziging van de scope en het 

meerjarenplan en de investeringsstrategie

(vraagt besluitvorming door AVA) .

•  De regionale ontwikkelingsmaatschappijen 

Horizon, Ontwikkelingsmaatschappij Noord-

Holland Noord en ROM Utrecht verzorgen 

waardevolle business development voor 

kleinschalige proposities (en de meeste kunnen 

ze ook financieren tot circa € 2,5 miljoen) . 

Invest-MRA is de organisatie die kan bijdragen 

in de opschaling naar de volgende fase .

•  Bestaande financieringsinstrumenten zoals 

PDENH, Innovatiefonds NH, AKEF en PIM 

hebben een belangrijke rol in het financieren 

van de voorfase van proposities . 

•  amsterdam inbusiness (aib) verzorgt in de 

regio de internationale acquisitie . De 

aanwezigheid van Invest-MRA met investerend 

vermogen versterkt de aantrekkingskracht van 

de regio . 

•  MRA-bureau heeft een centrale rol in de 

exploitatiesubsidie richting Invest-MRA . Voor 

NHN wordt nog bepaald welke organisatie deze 

rol op zich neemt .
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H7 | Meerjarenbegroting   

De meerjarenbegroting voor Invest-MRA toont de ontwikkeling van lasten en 
baten voor de eerste 10 jaar van de organisatie . De ontwikkeling in de periode 
na 10 jaar is afhankelijk van de mate waarin de markt voor de energietransitie 
en de circulaire economie zich ontwikkelt naar volwassenheid . Afhankelijk van 
de ontwikkeling naar een volwassen markt, kan Invest-MRA op- en 
afgeschaald worden . 

Lasten

•  Personeelskosten . De personeelskosten zijn

gebaseerd op de inschaling volgens het BBRA

2019 (geïndexeerd naar 2020) . 

•  Overhead . De overhead bestaat uit vaste

bedragen per fte . Voor huisvesting geldt

een opslag gelet op de kantoorprijzen in de

MRA-regio .

•  Kosten RvC . De drie leden krijgen een

vergoeding voor hun diensten . Het gaat om

een vast bedrag per lid . Dit is conform de WNT,

gekoppeld aan het salaris van de directeur

(15% directeurssalaris voor de voorzitter en

10% voor leden van de RvC) . 

•  Werkbudget . Voor communicatie,

accountantscontrole en advisering is een klein

werkbudget opgenomen voor directie en staf . 

Uitgangspunt is dat werkbudget zo veel

mogelijk bij de dochter-bv’s is gealloceerd . 

•  Diversen/onvoorzien . In de meerjarenbegroting

is rekening gehouden met een post diversen/

onvoorzien ter hoogte van 5% van de totale

begroting .

Baten Directie & staf 2020 2021 2022 2023 2024

Afdracht ontwikkel-bv € 404 .846 € 336 .493 € 264 .787 € 270 .870 € 277 .094

Afdracht fonds-bv € 101 .211 € 181 .188 € 264 .787 € 270 .870 € 277 .094

Totaal baten Directie & staf €€ 506.057 €€ 517.681 €€ 529.573 €€ 541.740 €€ 554.189

Lasten Directie & staf *

Personeelskosten €€ 332.000 €€ 339.968 €€ 348.127 €€ 356.482 €€ 365.038

Directeur € 141 .000 € 144 .384 € 147 .849 € 151 .398 € 155 .031

Controller € 108 .000 € 110 .592 € 113 .246 € 115 .964 € 118 .747

Directiesecretaris € 83 .000 € 84 .992 € 87 .032 € 89 .121 € 91 .259

Officemanager € 66 .000 € 67 .584 € 69 .206 € 70 .867 € 72 .568

Overhead €€ 65.609 €€ 66.856 €€ 68.126 €€ 69.421 €€ 70.740

Huisvesting € 22 .811 € 23 .244 € 23 .686 € 24 .136 € 24 .595

Kantoorautomatisering € 13 .797 € 14 .059 €  14 .326 € 14 .598 € 14 .876

Overige kosten € 29 .001 € 29 .552 € 30 .114 € 30 .686 € 31 .269

Kosten RvC €€ 39.350 €€ 40.216 €€ 41.100 €€ 42.005 €€ 42.929

Werkbudget €€ 45.000 €€ 45.990 €€ 47.002 €€ 48.036 €€ 49.093

Marketing, communicatie en evenementen € 15 .000 € 15 .330 € 15 .667 € 16 .012 € 16 .364

Accountant € 15 .000 € 15 .330 € 15 .667 € 16 .012 € 16 .364

Advisering € 15 .000 € 15 .330 € 15 .667 € 16 .012 € 16 .364

Diversen/onvoorzien €€ 24.098 €€ 24.651 €€ 25.218 €€ 25.797 €€ 26.390

Totaal lasten Directie & staf €€ 506.057 €€ 517.681 €€ 529.573 €€ 541.740 €€ 554.189

Baten Directie & staf 2025 2026 2027 2028 2029

Afdracht ontwikkel-bv € 283 .462 € 289 .977 € 296 .643 € 303 .463 € 310 .440

Afdracht fonds-bv € 283 .462 € 289 .977 € 296 .643 € 303 .463 € 310 .440

Totaal baten Directie & staf €€ 566.925 €€ 579.955 €€ 593.286 €€ 606.926 €€ 620.881

Lasten Directie & staf *

Personeelskosten €€ 373.799 €€ 382.770 €€ 391.956 €€ 401.363 €€ 410.996 

Directeur € 158 .752 € 162 .562 € 166 .463 € 170 .459 € 174 .550 

Controller € 121 .597 € 124 .516 € 127 .504 € 130 .564 € 133 .698 

Directiesecretaris € 93 .450 € 95 .692 € 97 .989 € 100 .341 € 102 .749 

Officemanager € 74 .309 € 76 .093 € 77 .919 € 79 .789 € 81 .704 

Overhead €€ 72.084 €€ 73.453 €€ 74.849 €€ 76.271 €€ 77.720 

Huisvesting € 25 .062 € 25 .538 € 26 .023 € 26 .518 € 27 .022 

Kantoorautomatisering € 15 .158 € 15 .446 € 15 .740 € 16 .039 € 16 .344 

Overige kosten € 31 .863 € 32 .469 € 33 .085 € 33 .714 € 34 .355 

Kosten RvC €€ 43.873 €€ 44.838 €€ 45.825 €€ 46.833 €€ 47.863 

Werkbudget €€ 50.173 €€ 51.276 €€ 52.405 €€ 53.557 €€ 54.736 

Marketing, communicatie en evenementen € 16 .724 € 17 .092 € 17 .468 € 17 .852 € 18 .245 

Accountant € 16 .724 € 17 .092 € 17 .468 € 17 .852 € 18 .245 

Advisering € 16 .724 € 17 .092 € 17 .468 € 17 .852 € 18 .245 

Diversen/onvoorzien €€ 26.996 €€ 27.61 €€ 28.252 €€ 28.901 €€ 29.566 

Totaal lasten Directie & staf €€ 566.925 €€ 579.955 €€ 593.286 €€ 606.926 €€ 620.881

7.1 Begroting holding-bv

Hieronder staat de meerjarenbegroting van de 

holding-bv weergegeven . Onder de tabel zijn de 

belangrijkste posten toegelicht . Het accent ligt 

daarbij op de posten die afwijken van de 

ontwikkel-bv . 

Baten

De operationele kosten van de holding-bv worden 

gefinancierd vanuit twee stromen:

•  afdracht ontwikkel-bv ter hoogte van 50% van

de kosten;

•  afdracht fonds-bv ter hoogte van 50%

van de kosten .

Invest-MRA is gepositioneerd als één fiscale 

eenheid . Hiermee heeft Invest-MRA niet te  

maken met btw-plicht op interne doorleen van 

medewerkers .



Deel 2 Bedrijfsplan   |   55   ||   54   |   Deel 2 Bedrijfsplan

7.2 Begroting ontwikkel-bv 

Hieronder staat de meerjarenbegroting van de 

ontwikkel-bv . Onder de tabel zijn de belangrijkste 

posten toegelicht . 

Baten

De baten van de ontwikkel-bv bestaan primair uit 

subsidiebijdragen . In de meerjarenbegroting wordt 

dit uitgesplitst in drie posten .

•  Metropoolregio Amsterdam (MRA) . Voor de

ontwikkelactiviteiten vraagt Invest-MRA een

bijdrage van de MRA . De bijdrage vanuit de

MRA is begroot op 80% van de totale kosten

van de ontwikkel-bv .

•  Noord-Holland Noord (NHN) . Voor de

ontwikkelactiviteiten vraagt Invest-MRA tevens

een subsidie aan de gemeenten van Noord-

Holland Noord . De bijdrage vanuit de NHN is

begroot op 20% van de totale kosten van de

ontwikkel-bv .

•  Overig (toekomstige bijdragen) . De mogelijkheid

bestaat dat Invest-MRA in de toekomst

aanvullende taken moet uitvoeren, bijvoorbeeld

voor specifieke projecten of specifieke

regelingen . Hiervoor dienen dan aanvullende

bijdragen te worden verkregen . Deze zijn

vooralsnog op nul gesteld .

Lasten

•  Personeelskosten . De personeelskosten zijn

gebaseerd op de inschaling volgens het BBRA

2019 (geïndexeerd naar 2020) . Het gaat hier

om de bruto werkgeverslasten . De inschaling

ligt gemiddeld onder de beloning die private

tegenhangers van Invest-MRA ontvangen . 

Dit vormt een risico . 

•  Overhead . De overhead bestaat uit vaste

bedragen per fte . Deze zijn gebaseerd op de

kengetallen vanuit de rijksoverheid (2019

geïndexeerd naar 2020) . Huisvesting en

automatisering vormen hierbinnen de grootste

subposten . De overige kosten bestaan uit

administratiekosten, reiskosten, opleiding en

facilitair .

•  Afdracht directie en staf . Voor verschillende

diensten maakt de ontwikkel-bv gebruik van de

holding . Ook zijn medewerkers vanuit directie

en staf deels actief ten bate van de

ontwikkel-bv . Hiertoe betaalt de ontwikkel-bv

een afdracht aan de holding-bv . Uitgangspunt

daarbij is 50% van de totale holdingkosten . In

de opbouwfase van Invest-MRA loopt de

ontwikkel-bv voor op de fonds-bv . Gelet daarop

kennen 2020 en 2021 een hogere afdracht aan

directie en staf vanuit de ontwikkel-bv . 

•  Werkbudget . Het werk van de ontwikkel-bv is

in hoge mate specialistisch en vraagt om

samenwerking met een groot aantal partners . 

Vanuit het werkbudget kan de ontwikkel-bv

specialistische expertise inschakelen

(juridisch, inhoudelijk en financieel) en heeft

zij de ruimte om bijeenkomsten/matchmaking

te verzorgen rond bepaalde proposities . 

Daarnaast is er rekening gehouden met

accountantskosten .

•  Diverse/onvoorzien . In de meerjarenbegroting

is rekening gehouden met een post onvoorzien

ter hoogte van 5% van de totale begroting .

Baten Ontwikkel-bv 2020 2021 2022 2023 2024

Exploitatiebijdragen € 1.899.381 €  1.938.252 € 1.899.049 € 1.942.351 € 1.986.646 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) € 1 .519 .505 € 1 .550 .601 € 1 .519 .239 € 1 .553 .881 € 1 .589 .317 

Noord-Holland Noord (NHN) € 379 .876 € 387 .650 € 379 .810 € 388 .470 € 397 .329 

Overig (toekomstige bijdragen) €€ - €€ - €€ - €€  - €€  - 

Totaal baten Ontwikkel-bv €€ 1.899.381 €€ 1.938.252 €€ 1.899.049 €€ 1.942.351 €€ 1.986.646 

Lasten Directie & staf *

Personeelskosten €€ 796.000 €€ 815.104 €€ 834.666 €€ 854.698 €€ 875.211 

Lead businessdeveloper (MT-lid)) € 130 .000 € 133 .120 € 136 .315 € 139 .586 € 142 .937 

Senior businessdeveloper € 476 .000 € 487 .424 € 499 .122 € 511 .101 €  523 .368 

Businessdeveloper € 190 .000 € 194 .560 € 199 .229 € 204 .011 €  208 .907 

Overhead €€ 153.088 €€ 155.997 €€ 158.961 €€  161.981 €€  165.059 

Huisvesting € 53 .226 € 54 .237 € 55 .268 € 56 .318 € 57 .388 

Kantoorautomatisering € 32 .193 € 32 .805 € 33 .428 € 34 .063 €  34 .710 

Overige kosten € 67 .670 € 68 .955 € 70 .266 € 71 .601 € 72 .961 

Afdracht directie en staf (50%) €€ 404.846 €€ 336.493 €€ 264.787 €€ 270.870 €€ 277.094 

Werkbudget €€ 455.000 €€ 538.360 €€ 550.204 €€  562.308 €€ 574.679 

Marketing, communicatie en evenementen € 75 .000 € 150 .000 € 153 .300 € 156 .673 € 160 .119 

Accountant € 30 .000 € 30 .660 € 31 .335 €  32 .024 €  32 .728 

Advisering & inhuur (jur/fisc/orga) € 350 .000 € 357 .700 € 365 .569 € 373 .612 € 381 .831 

Diversen/onvoorzien €€  90.447 €€ 92.298 €€ 90.431 €€ 92.493 €€ 94.602 

Totaal lasten Ontwikkel-bv €€ 1.899.381 €€ 1.938.252 €€ 1.899.049 €€ 1.942.351 €€ 1.986.646 

Baten Ontwikkel-bv 2025 2026 2027 2028 2029

Exploitatiebijdragen € 2.031.956 € 2.078.304 € 2.125.714 € 2.174.212 € 2.223.821 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) € 1 .625 .565 € 1 .662 .643 € 1 .700 .572 € 1 .739 .369 € 1 .779 .057 

Noord-Holland Noord (NHN) € 406 .391 € 415 .661 € 425 .143 € 434 .842 € 444 .764 

Overig (toekomstige bijdragen) €€  - €€  - €€  - €€  - €€  - 

Totaal baten Ontwikkel-bv €€ 2.031.956 €€ 2.078.304 €€ 2.125.714 €€ 2.174.212 €€ 2.223.821 

Lasten Directie & staf *

Personeelskosten €€  896.216 €€ 917.726 €€ 939.751 €€ 962.305 €€ 985.400 

Lead businessdeveloper (MT-lid)) € 146 .367 € 149 .880 € 153 .477 € 157 .160 € 160 .932 

Senior businessdeveloper € 535 .928 €  548 .791 € 561 .962 € 575 .449 € 589 .259 

Businessdeveloper €  213 .921 € 219 .055 € 224 .312 € 229 .696 € 235 .209 

Overhead €€ 168.195 €€  171.391 €€ 174.647 €€ 177.966 €€ 181.347 

Huisvesting €  58 .478 € 59 .589 € 60 .721 € 61 .875 € 63 .051 

Kantoorautomatisering € 35 .370 € 36 .042 € 36 .727 € 37 .424 € 38 .135 

Overige kosten € 74 .347 €  75 .760 € 77 .199 €  78 .666 € 80 .161 

Afdracht directie en staf (50%) €€  283.462 €€ 289.977 €€ 296.643 €€ 303.463 €€ 310.440 

Werkbudget €€ 587.322 €€ 600.243 €€ 613.449 €€ 626.944 €€  640.737 

Marketing, communicatie en evenementen € 163 .642 € 167 .242 € 170 .921 € 174 .682 € 178 .525 

Accountant € 33 .448 € 34 .184 € 34 .936 € 35 .705 €  36 .490 

Advisering & inhuur (jur/fisc/orga) € 390 .232 € 398 .817 € 407 .591 € 416 .558 € 425 .722 

Diversen/onvoorzien €€ 96.760 €€ 98.967 €€  101.224 €€ 103.534 €€  105.896 

Totaal lasten Ontwikkel-bv €€ 2.031.956 €€ 2.078.304 €€ 2.125.714 €€  2.174.212 €€ 2.223.821
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7.3 Begroting fonds-bv 

Hieronder staat de meerjarenbegroting van de 

fonds-bv weergegeven . Onder de tabel zijn de 

belangrijkste posten toegelicht . Het accent ligt 

daarbij op de posten die afwijken van de 

ontwikkel-bv .

Baten

De fonds-bv wordt gefinancierd vanuit het 

fondsrendement . Dat betekent dat het 

fondsmanagement minimaal zijn eigen kosten 

moet terugverdienen . Hiertoe wordt er gerekend 

met een maximale beheervergoeding van 1 à 1,5% 

van het gecommitteerde fondskapitaal . In de 

eerste jaren zal er geen sprake zijn van feitelijk 

rendement . Gedurende die periode komt de 

beheervergoeding ten laste van het 

gecommitteerde kapitaal . De beheervergoeding 

loopt gedurende de fondsperiode op (naarmate de 

dealflow toeneemt) en neemt op termijn af 

naargelang er meer exits zijn gerealiseerd .

Lasten

• Personeelskosten . De personeelskosten zijn 

gebaseerd op de inschaling volgens het BBRA 

2019 (geïndexeerd naar 2020) . Het gaat hier 

om de bruto werkgeverslasten . De inschaling 

ligt gemiddeld onder de beloning die private 

tegenhangers van Invest-MRA ontvangen . Dit

vormt met name voor de fonds-bv een risico . 

• Overhead . De overhead bestaat uit vaste 

bedragen per fte . Zie ook bij de ontwikkel-bv .

• Kosten Investeringscomité . De vijf leden krijgen

een vergoeding voor hun diensten . Het gaat om

een vast bedrag per bijeenkomst van het comité 

(passend binnen de WNT) . De totale kosten zijn 

indicatief geraamd op € 1 .000,-- per

bijeenkomst met een opslag van € 500,-- voor 

de voorzitter . Uitgegaan wordt van maximaal 7 

bijeenkomsten per jaar vanaf 2021 .

• Afdracht directie en staf . Voor verschillende

diensten maakt de fonds-bv gebruik van de 

holding . Ook zijn medewerkers vanuit directie 

en staf deels actief ten bate van de fonds-bv . 

Hiertoe betaalt de fonds-bv een afdracht aan 

de holding-bv . Uitgangspunt is 50% van de

totale holdingkosten . In de opbouwfase van 

Invest-MRA loopt de ontwikkel-bv voor op de 

fonds-bv . Gelet daarop is de afdracht vanuit de

fonds-bv in de eerste twee jaar lager begroot .

• Werkbudget . Het werk van de fonds-bv is in 

hoge mate specialistisch en vraagt om 

samenwerking met een groot aantal partners . 

Vanuit het werkbudget kan de fonds-bv 

specialistische expertise inschakelen

(juridisch, inhoudelijk en financieel) . 

• Diversen/onvoorzien . In de meerjarenbegroting 

is rekening gehouden met een post onvoorzien 

ter hoogte van 5% van de totale begroting .

Baten Fonds-bv 2020 2021 2022 2023 2024

Beheervergoeding €  765 .262 € 1 .006 .186 € 1 .211 .643 € 1 .239 .087 € 1 .267 .155 

Totaal baten Fonds-bv €  765 .262 € 1 .006 .186 € 1 .211 .643 € 1 .239 .087 € 1 .267 .155 

Lasten Fonds-bv*

Personeelskosten €€ 332.000 €€ 339.968 €€ 348.127 €€ 356.482 €€ 365.038 

Fondsmanager (MT-lid) €  130 .000 € 133 .120 €  136 .315 € 139 .586 € 142 .937 

Senior Investeringsmanager €  119 .000 € 121 .856 € 124 .781 € 127 .775 € 130 .842 

(Junior) investmentmanager € 83 .000 € 84 .992 €  87 .032 € 89 .121 € 91 .259 

Overhead €€ 65.609 €€ 66.856 €€ 68.126 €€ 69.421 €€ 70.740 

Huisvesting € 22 .811 € 23 .244 € 23 .686 € 24 .136 € 24 .595 

Kantoorautomatisering € 13 .797 € 14 .059 € 14 .326 € 14 .598 € 14 .876 

Overige kosten € 29 .001 € 29 .552 € 30 .114 € 30 .686 € 31 .269 

Kosten Investeringscomité €€ - €€ 38.500 €€ 39.347 €€ 40.213 €€ 41.097 

Afdracht directie en staf (50%) €€ 101.211 €€ 181.188 €€ 264.787 €€ 270.870 €€ 277.094 

Werkbudget €€ 230.000 €€ 331.760 €€ 433.559 €€ 443.097 €€ 452.845 

Marketing, communicatie en evenementen €  50 .000 € 51 .100 € 52 .224 € 53 .373 € 54 .547 

Accountant €  30 .000 € 30 .660 €  € 31 .335 € 32 .024 € 32 .728 

Advisering en inhuur (jur/fisc/orga) € 150 .000 € 250 .000 € 350 .000 € 357 .700 € 365 .569 

Diversen/onvoorzien €€  36.441 €€ 47.914 €€ 57.697 €€  59.004 €€ 60.341 

Totaal lasten Fonds-bv €€ 765.262 €€ 1.006.186 €€ 1.211.643 €€ 1.239.087 €€ 1.267.155 

Baten Fonds-bv 2025 2026 2027 2028 2029

Beheersvergoeding € 1 .295 .862 € 1 .325 .221 € 1 .355 .249 € 1 .229 .703 € 1 .146 .900 

Totaal baten Fonds-bv € 1 .295 .862 € 1 .325 .221 € 1 .355 .249 € 1 .229 .703 € 1 .146 .900 

Lasten Fonds-bv*

Personeelskosten €€ 373.799 €€ 382.770 €€ 391.956 €€ 401.363 €€ 410.996 

Fondsmanager (MT-lid) € 146 .367 € 149 .880 € 153 .477 € 157 .160 €  160 .932 

Senior Investeringsmanager € 133 .982 € 137 .198 €  140 .490 € 143 .862 € 147 .315 

(Junior) investmentmanager € 93 .450 €  95 .692 €  97 .989 € 100 .341 € 102 .749 

Overhead €€ 72.084 €€ 73.453 €€ 74.849 €€ 76.271 €€ 77.720 

Huisvesting €  25 .062 €  25 .538 € 26 .023 € 26 .518 € 27 .022 

Kantoorautomatisering € 15 .158 € 15 .446 €  15 .740 € 16 .039 € 16 .344 

Overige kosten € 31 .863 € 32 .469 € 33 .085 € 33 .714 € 34 .355 

Kosten Investeringscomité €€ 42.001 €€ 42.925 €€ 43.870 €€ 44.835 €€ 45.821 

Afdracht directie en staf (50%) €€ 283.462 €€ 289.977 €€  296.643 €€ 303.463 €€  310.440 

Werkbudget €€ 462.808 €€ 472.990 €€ 483.395 €€ 345.213 €€  247.308 

Marketing, communicatie en evenementen € 55 .747 € 56 .974 € 58 .227 € 59 .508 € 60 .817 

Accountant € 33 .448 € 34 .184 € 34 .936 € 35 .705 €  36 .490 

Advisering en inhuur (jur/fisc/orga) € 373 .612 € 381 .831 € 390 .232 € 250 .000 €  150 .000 

Diversen/onvoorzien €€ 61.708 €€  63.106 €€ 64.536 €€ 58.557 €€  54.614 

Totaal lasten Fonds-bv €€ 1.295.862 €€ 1.325.221 €€ 1.355.249 €€ 1.229.703 €€ 1.146.900
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7.4  Geconsolideerde Meerjarenbegroting 
Invest-MRA

Indicatief starten de totale kosten nu met  

€ 2,7 miljoen in 2020 (voor ontwikkel- en 

investeringsactiviteiten) en lopen die met de 

indexatie én groei van de fonds-bv op naar 

maximaal € 3,5 miljoen in 2027 . Dit gaat om de 

kosten voor zowel de ontwikkelactiviteiten als het 

fondsmanagement . De personeelslasten zijn in de 

indicatieve meerjarenbegroting opgenomen vanaf 

het eerste jaar . Het is aan de directeur/bestuurder 

om de ingroei/opbouw van de organisatie binnen 

de begroting vorm te geven .

7.5 Inleg en waardering van het fonds

De investering in Invest-MRA wordt niet in één 

keer overgemaakt naar het fonds . Op basis van 

werkelijke kapitaalbehoefte zet het fonds 

zogenoemde capital calls uit . Op basis van de 

capital calls zijn de gemeenten verplicht een deel 

van het toegezegde kapitaal te storten . Hiervoor 

is een periode van 10 jaar gereserveerd . Dit loopt 

in de basis gelijk op met de capital calls . 

•  Kapitaalverstrekking: Geen budgettair effect . 

Met kapitaalverstrekking zelf is geen budgettair

effect gemoeid . Immers, de gemeente wordt er

niet rijker of armer van, alleen de samenstelling

van het vermogen verandert . Tegenover de

lening voor de aankoop van de deelneming

staat de waarde van de deelneming aan de

andere kant van de balans .

•  Renteconsequenties: Wel een budgettair

effect . Kapitaalverstrekking heeft

consequenties voor de rente . Het netto

budgettaire effect bestaat uit de hogere

rentekosten die de gemeente maakt als gevolg

van de participatie . 

Op grond van de wettelijke regels voor de 

begroting (het BBV) moet de deelneming 

gewaardeerd worden op de verkrijgingsprijs  

(of lagere marktwaarde) . Bij de start van Invest-

MRA is de verkrijgingsprijs naar verwachting 

gelijk aan de marktwaarde . In het kader van de 

P&C-cyclus moet er ten minste twee keer per jaar 

een actuele analyse van de waarde van de 

deelneming worden uitgevoerd (bij de begroting 

en bij de jaarrekening) . Zolang de waardering van 

het fonds gelijk is aan of hoger dan de 

verkrijgingsprijs, hoeft er geen afwaardering 

plaats te vinden (en dus geen voorziening 

getroffen te worden) . 

Kans op tegenvallende resultaten

Het fonds heeft te maken met risico’s .  

Elke aandeelhouder doet er goed aan periodiek te 

bepalen in hoeverre het verstandig is om een 

reservering op te nemen binnen het weerstands-

vermogen van de aandeelhouders in verband met 

mogelijke risico’s in de deelneming . 

Kans op aanvullend rendement 

Uitgangspunt is dat de inleg aan het einde van de 

fondsperiode nominaal terugvloeit naar de 

aandeelhouders . Door positieve resultaten kan 

Invest-MRA ook een hoger rendement hebben . 

Binnen de investerings- en exitstrategie zullen 

eventuele positieve rendementen tot 125% van de 

fondswaarde gedurende de investeringsperiode 

terugvloeien terug naar het fonds . Bij een inleg 

van € 100 miljoen kan de fondswaarde dus 

maximaal oplopen tot € 125 miljoen . Dit is echter 

met name relevant voor de daarna volgende 

beheerperiode . Bij de aangekondigde evaluatie na 

10 jaar besluiten de aandeelhouders of ze 

vasthouden aan de groei tot 125% van de 

fondswaarde of dat zij opteren voor uitkering aan 

de aandeelhouders . 



Dit document is opgesteld in opdracht van de MRA en de samenwerkende gemeenten 

in Noord-Holland Noord door het kwartiermakers-team Invest-MRA . 

Het team bestaat uit:

Marc Muntinga  Kwartiermaker Invest-MRA 

Adriaan Andringa Adviseur communicatie 

Martin Bekker   Secretaris Platform Economie MRA-bureau

Johan Bos  Financial Engineer & projectleider Invest-MRA Gemeente Amsterdam

Antonio Carretero de Jong Strategisch Adviseur - Amsterdam Economic Board

Maike Ehlert   Trainee Startup in Residence & Invest-MRA provincie Noord-Holland

Kalle van Seeters    Beleidsadviseur Economische Zaken en projectleider  

Invest-MRA - Noord-Holland

Joris Stok  Adviseur Businesscase Invest-MRA

Colofon
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Op weg naar Invest-MRA (werktitel)

Regionaal investeren in de grote maatschappelijke transities.

Johan Bos
johan.bos@amsterdam.nl

M. 06-13712710









LANDELIJKE 
ECOSYSTEEM

§ Regio's in het hele land spelen in 
op de oprichting van Invest-NL. 

§ Dat doen ze door te zorgen voor 
een sterk regionaal ecosysteem 
voor duurzame economische 
ontwikkeling.

§ In onze regio's mist zo'n 
infrastructuur nog voor de grote 
proposities.



In zo’n regionaal ecosysteem moeten 
vier elementen zitten:
§ Een sterke regionale strategie 
§ Het aantrekken van bedrijven van 

buiten
§ Business development voor grote 

proposities
§ Investeringen vanuit de regio. 

Een organisatie die die laatste twee 
elementen aan elkaar koppelt, mist 
nog in de MRA en Noord-Holland 
Noord.



Projecten vanaf € 10 - € 20 mln
Participaties vanaf circa € 2 - € 3 mln

§ Multiplier minimaal 4
min 50% privaat – max 25% Invest-NL – max 25% Invest-MRA

§ Ambitie: circa € 500 mln Invest-NL participaties naar MRA
§ Totaal geïnvesteerd: € 1,2 miljard
§ Rendementen na 20 jaar



Voorbeelden van mogelijke projecten

§ Energietransitie: waterstof, warmte/geothermie, CO2 reductie
§ Bioraffinage om reststromen om te zetten in hoogwaardige ingrediënten voor de 

voedingsmiddelenindustrie
§ Verwerken organisch afval uit openbaar groen om energie te produceren
§ Circulair: recycling dataservers, plastics, E-waste, sloop- en bouwmateriaal



Invest-MRA en de corona-crisis
§ Economische terugval onvermijdelijk
    - CPB scenario’s: krimp BBP van 1,2% tot 7,7%

§ Economische gevolgen extra hard voelbaar in de MRA en NHN 
    - Alleen in MRA als 507.000 banen direct of indirect geraakt

§ De bijdrage van Invest-MRA aan herstel 
     - Regionale aanpak voor regionale opgave
     - Scale-up’s en innovatief MKB als banenmotor voor herstel

§ Naar een nieuw normaal (met een energieneutrale en circulaire economie) 
    - Inzetten op duurzame werkgelegenheid in de nieuwe economie



Casus: Circulair Beton

§ Upcyclen van uitgehard beton naar de oorspronkelijke componenten
§ Status: volwaardige installatie gerealiseerd
§ Financieringsvraag: investering om op te schalen 
§ Business Development: schaalbaar betekent extra afzetmarkt, feedstock, 

vestiging, financiering en vergunningen



Fonds Invest-MRA
Vanwege acute investeringsvraag 
hebben we deze casus succesvol 
doorgeleid naar Invest-NL. Gaan 50% 
equity financieren ~ € 7,5 miljoen.

Business Development
Eis vanuit financiers is dat > € 2 miljoen 
wordt gefinancierd door marktpartij. BD 
Invest-MRA is actief contacten te leggen 
met marktpartijen.







Meedoen vanuit de gemeente

§ Voorstel is 1% van de gemeente begroting
§ Of uit het eigen vermogen of via lenen op de kapitaalmarkt 
§ Kapitaalstortingen op basis van werkelijke behoefte in circa 6 tot 10 jaar (capital 

calls)
§ Rentekosten gaan via de begroting
§ Afhankelijk van gemeente eventueel een risicoreserve opnemen





Vervolg traject

§ Kwartiermaker en team zijn bezig
§ Roadshow MRA+NHN-partners

§ Deelname indicatie 1% van begroting
§ Exploitatie via MRA +NHN

§ Besluitvorming raden/staten in 2020  
§ Onderdeel van perspectiefnota

§ Beoogde start rondom herfst 2020
§ Ingroei fonds





Gemeente Totaal begroting 
(mln)

Storting fonds 
(indicatief 1% )

Jaarlijkse rentelast
(indicatief 1% )

Risicoreserve
(indicatief 20%)

Naam 547 5.470.000 54.700 109.400

[1] Indicatieve verdeelsleutel : inleg fonds is 1% van totale begroting 
[2] Voor de jaarlijkse kapitaallasten is gerekend met 1% rente

Bron: VNG, waarstaatjegemeente.nl 



Casus: TED (Thermische Energie uit Drinkwater)

§ Koeling gebouwen vanuit Waternet (TED). Toegepast bij Sanguin. Mogelijk te 
combineren met koeling gebouwen vanuit oppervlakte water (TEO).

§ TED (en TEO) dragen bij aan slim energie systeem en balancering WKO bronnen.
§ BD vraag: regie op ontwikkeling business cases voor nieuwe locaties in diverse 

scenario’s, zodat replicatie van het systeem bij Sanguin makkelijk(er) wordt.
§ Financieringsvraag: afhankelijk van uitkomst business case & gekozen business 

model, mogelijkheid tot ESCo (Energy Service Company  bijvoorbeeld garantie 
mechanisme of achtergestelde lening.



Casus: Drogerij

§ Upcyclen van laagwaardige houtige biomassastromen 
§ Reinigen en drogen tot droge biomassa, welke op later moment kan worden 

ingezet (seizoen verschuiving) 
§ Financieringsvraag: totaal benodigde investering € 2,5 – € 4,5 mln
§ Business Development: Initiatief is schaalbaar. Gezamenlijk optrekken vergroot 

kansen.



Casus: Composietmateriaal uit restvezels

§ Composietmateriaal uit cellulosevezels, druk, water en warmte. Onbewerkte 
panelen kunnen worden gemaakt van resten als oud papier, karton, koffiedik, 
hennep, katoen, of elk type plantmateriaal.

§ Status: volwaardige installatie gerealiseerd
§ Financieringsvraag: vooralsnog geen. Lijkt door de markt opgepakt te worden
§ BD: additionele kanalen voor aanvoer feedstock en afzet producten



Casus: Avantium

§ Avantium is een toonaangevend technologiebedrijf in de duurzame chemie
§ Status: intentieverklaring om nieuwe vlaggenschipfabriek te vestigen in Delfzijl
§ Investering: 30 miljoen euro
§ Beslisfactoren: aanzienlijke financiële bijdrage vanuit de regio. 

De keuze voor een vestigingsplaats hangt samen 
met meerdere beslisvariabelen en is complex. Een 
aanzienlijke financiële bijdrage vanuit de regio is 
één van de overwegingen (potentie Fonds Invest-
MRA); een andere is het faciliteren van regie 
waardoor (beslis)processen sneller verlopen 
(potentie Business Development Invest-MRA).



Casus: Black Bear Carbon

§ Black Bear Carbon: toonaangevend op het gebied van de terugwinning van 
hoogwaardige carbon black (rCB, de ‘kleurstof’ zwart) uit versleten banden.

§ Status: volgende fabriek komt in haven Rotterdam
§ Beslisfactoren: aanzienlijke financiële bijdrage vanuit de regio + synergie 

activiteiten regio (belangrijk voor keuze vestigingsplaats. Potentie BD Invest-MRA.

“Port of Rotterdam shows great appetite to 
facilitate our next plant and has a significant 
potential for optimization and synergy of our 
technology within the Rotterdam industrial 
complex” 
Silvio Ghyoot, CEO of Black Bear Carbon



Grote opgaven in energietransitie en circulair

Doelstellingen op energietransitie:
v 25% minder CO2-uitstoot eind 2020 ten opzichte van 1990 (Urgenda).
v 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990 (Klimaat akkoord).
v 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990 (Klimaat akkoord).
v Klimaatwet belegt groot deel van regie-verantwoordelijkheid bij lokale overheid, 

i.h.k.v. ruimtelijke ordening en Regionale Energiestrategie.

Doelstellingen op circulariteit:
v 50% minder verbruik van grondstoffen in 2030.
v Nederland volledig circulair in 2050.



Overheden kunnen transitie niet zelfstandig aanjagen

Uit het Klimaatplan (eerste uitwerking klimaatakkoord van het kabinet):

“Overheden spelen een belangrijke rol, maar het welslagen van de transitie is uiteindelijk 
afhankelijk van de gezamenlijke inspanningen van vele partijen in de samenleving.”

Uit het advies van de VNG over de Regionale Energiestrategie (RES):

“Als overheden moeten we onze krachten bundelen om van de energietransitie een succes 
te maken. Voor een beter afgestemde besluitvorming (van overheden onderling) op basis 
van een gedeelde ambitie is het noodzakelijk om te werken als één overheid in nauwe 
samenwerking met de maatschappij.”



DNB onderzocht belemmeringen in duurzame 
investeringen (2018):

v “De belangrijkste reden waarom er onvoldoende duurzame investeringen zijn, is 
dat het risico-rendementsprofiel van duurzame investeringen te vaak 
onvoldoende aantrekkelijk is.”

v “Overheidsbeleid speelt een sleutelrol in het bepalen van relatieve 
aantrekkelijkheid van duurzame investeringen.”

v “Voor de verduurzaming van de economie zijn onder andere investeringen in 
innovatieve technologieën en processen vereist, die gekenmerkt worden door 
hoog risico, geen trackrecord en beperkte omvang en liquiditeit.”



Door duurzame transities groeit werkgelegenheid

Uit het TNO-rapport ‘Verkenning werkgelegenheidseffecten van klimaatmaatregelen’ (2019):

“Het saldo van toe- en afname leidt tot een geraamde toegenomen vraag naar arbeid in 
2030 van 39.000 tot 72.000 voltijdsequivalenten.”

Met andere woorden: vele tienduizenden banen er (netto) bij, als gevolg van de 
energietransitie. Komen die banen in onze regio terecht, of elders in Nederland?
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Nummer  2020/41

datum raadsvergadering : 24 september
onderwerp : MRA werkplan en begroting 2021
portefeuillehouder : Joyce Langenacker
datum raadsvoorstel : 18 augustus 2020

Samenvatting
Per 1 januari 2017 is de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gestart. 
Elk jaar wordt een werkplan en een begroting opgesteld voor het volgende jaar. Begin juli 
2020 heeft de MRA haar werkplan en conceptbegroting 2021 voorgelegd aan de 
deelnemende gemeenten en provincies. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in 
te dienen op de conceptbegroting MRA 2021 en stelt voor om een zienswijze in te dienen 
op het werkplan MRA 2021. 

Wat is de juridische grondslag?
De MRA is opgericht op basis van een convenant. Bij de inrichting van de planning en 
controlcyclus is aangesloten bij de cyclus die gebruikelijk is bij gemeenschappelijke 
regelingen. Op grond van de nota verbonden partijen is de deelname aan de MRA 
gecategoriseerd middels een laag risicoprofiel. 

Wat is de voorgeschiedenis?
In april dit jaar is de MRA agenda 2020-2024 gelanceerd. De begroting sluit aan bij deze 
agenda. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De begroting en het werkplan 2021 liggen voor ter consultatie.

Wat gaan we doen?
In de MRA Agenda 2020-2024 is er extra aandacht voor heldere en overzichtelijke 
verantwoording van de activiteiten van de MRA aan gemeenteraden, Provinciale Staten 
en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Dat is vertaald in een 
transparante lijn van MRA Agenda 2020- 2024 naar jaarplannen voor de 
uitvoeringslijnen, naar het MRA Werkplan plus bijbehorende begroting. De opgaven zijn 
zoveel mogelijk in resultaten beschreven, deze komen ook weer terug in de jaarplannen. 
Deze worden jaarlijks opgesteld om bij te sturen waar en wanneer dat nodig is. In de 
jaarplannen en het resulterende werkplan ligt de focus op het benoemen van concrete 
resultaten (wat) en acties (hoe) die het komende jaar uitgevoerd worden, hoe de 
bewaking van de integraliteit met andere uitvoeringslijnen plaatsvindt en met aandacht 
voor samenwerking met externe partners, lobby mogelijkheden, etc. 

Zoals in de MRA Agenda 2.0, in opdracht 0 aangegeven is er extra aandacht voor heldere 
en overzichtelijke verantwoording van de activiteiten van de MRA aan gemeenteraden, 
Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Dat is 
vertaald in een transparante lijn van MRA Agenda 2020- 2024 naar jaarplannen voor de 
uitvoeringslijnen, naar het MRA Werkplan plus bijbehorende begroting. De opgaven zijn 
zoveel mogelijk in resultaten beschreven, deze komen ook weer terug in de jaarplannen.
Deze worden jaarlijks opgesteld om bij te sturen waar en wanneer dat nodig is. In de 
jaarplannen en het resulterende werkplan ligt de focus op het benoemen van concrete 
resultaten (wat) en acties (hoe) die het komende jaar uitgevoerd worden, hoe de 
bewaking van de integraliteit met andere uitvoeringslijnen plaatsvindt en met aandacht 
voor samenwerking met externe partners, lobby mogelijkheden, etc. 

Impact coronacrisis
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Er wordt nog gewerkt aan het verzamelen en delen van kennis en ervaring rondom 
coronamaateregelen en de impact van de crisis op de MRA opgaven. Voor nu is op een 
aantal dossiers al duidelijk dat de crisis duidelijk effect heeft. 

Duurzaamheid:  De gevolgen van de coronacrisis kunnen er aan de ene kant kan toe 
leiden dat de duurzaamheidsambities tijdelijk terzijde worden geschoven. Aan de andere 
kant zijn er juist nu kansen voor de ambitie om als MRA een klimaatneutrale en circulaire 
regio te worden. De duurzaamheidssector kan een belangrijke banenmotor worden 
wanneer we ervoor kunnen zorgen dat investeringen worden versneld of geïntensiveerd. 
Op 15 juni jl. heeft een groot aantal bestuurders uit de MRA de intentie uitgesproken om 
met elkaar te zoeken naar hoe we als MRA de duurzaamheidsambities kunnen gebruiken 
om sneller en sterker uit de crisis te komen. Om deze ambities te kunnen realiseren zal, 
behalve een intensievere samenwerking, ook een extra inzet van mensen en middelen 
noodzakelijk zijn. 

Mobiliteit: De lockdown heeft laten zien welk maximaal effect thuiswerken kan hebben. 
De werkgeversaanpak bestaat al, maar door het komende jaar maximaal in te zetten op 
de spreiding van werktijden en thuiswerken, niet alleen bij werkgevers, maar ook bij 
scholen, kan de impact op de mobiliteit groot zijn. Afspraken hierover moeten regionaal 
en nationaal gemaakt worden.

Onderwijs en arbeidsmarkt: De verwachte periode van economische recessie vraagt om 
extra inzet op het thema onderwijs & arbeidsmarkt. Hierbij zal het niet zozeer gaan om 
volledig nieuwe acties, maar meer om intensivering en versnelling van het beleid en om 
goede monitoring. Het platform Economie heeft in zijn vergadering van juni 2020 dan 
ook geconstateerd dat het heel goed mogelijk is dat de voorliggende begroting 2021 op 
dit onderwerp in een later stadium gewijzigd zal moeten worden.

Woningbouw: Ervaring uit de vorige crisis leerde ons dat stilvallen van
de productie leidt tot een jarenlange stagnatie. De sleutel om de productie op gang te 
houden is een ketenbrede benadering, doorstroming vanuit planvorming tot oplevering. 
Voor alle partijen geldt dus dat doorgaan met planontwikkeling en voorbereidingen van 
bouwrijp maken cruciaal is. Als marktpartijen, gemeenten en corporaties onderling niet 
komen tot contractvorming, kan het het expertteam (Kernteam Versnelling Woningbouw) 
ingezet worden dat in de hele MRA kan bemiddelen en tussen de partijen staat. Door 
deze vorm van on the spot kennisdelen voorkomen we dat steeds het wiel opnieuw moet 
worden uitgevonden. 

Proces en planning van de Verstedelijkingsstrategie
In de bijlage bij het werkplan zijn alle uitgewerkte jaarplannen en uitvoeringslijnen 
opgenomen.

Met betrekking tot de Verstedelijkingsstrategie is door diverse ambtenaren en 
wethouders onvrede geuit richting de projectleider platform Ruimte over met het proces 
van de Verstedelijkingsstrategie. Deze onvrede is ook geuit in het portefeuillehouders 
overleg Bouwen en Wonen van de AM en de MRA. 

In de Uitvoeringslijn 2.1 Verstedelijkingsstrategie (bladzijde 45 en 46 van het MRA 
Werkplan) is een meerjarenplanning opgenomen voor de Verstedelijkingsstrategie. Voor 
een goede bestuurlijke afstemming is meer tijd nodig en een ander proces is. Alvorens 
vervolgstappen in het proces van de verstedelijkingsstrategie te zetten zal eerst per 
gemeente moeten worden opgehaald en afgestemd wat de visie is op de ruimtelijke en 
sociale ordening, het woonbeleid, mobiliteit en energietransitie. Dit moet integraal 
worden benaderd en niet alleen vanuit het platform Ruimte. Dit vraagt om een herijking 
van de planning zoals door de MRA in het Werkplan is voorgesteld. Het college heeft een 
concept zienswijze opgesteld. Deze is bijgevoegd. 
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Wat is het maatschappelijke effect?
nvt

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
In AM-verband is eerder besproken om akkoord te gaan met de concept begroting en 
concept werkplan MRA, mits er sprake zou zijn van een sluitende begroting (wat het 
geval is). Daarnaast is in AM-verband de wens uitgesproken om in het kader van het nog 
lopende ‘Visietraject MRA’/Ben Verwaayen (dit is in verband met de Coronacrisis 
verschoven naar oktober 2020) en de ontwikkelingen rondom Corona de mogelijkheid 
open te houden om nog tot verdere prioritering/aanpassing van de MRA Agenda (en 
daarmee ook het werkplan) te komen. 

De begroting geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
Het werkplan geeft zoals hierboven omschreven wel aanleiding tot het indienen van een 
zienswijze met betrekking tot het proces en de planning van de verstedelijkingsstrategie.  

Wat hebben we hiervoor nodig?
De indexatie van de bijdrage aan de MRA betekent een kleine verhoging (circa €400) ten 
opzichte van de eerder geraamde bijdrage. Dit is in lijn met de globale begroting 2021 
die eerder aan de raad is aangeboden. De bijdrage voor de MRA wordt inclusief de 
indexatie opgenomen in de begroting 2021 van de gemeente Ouder-Amstel . 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De MRA ontvangt de zienswijze van college en raad. 

Wat is het vervolg?
De onvrede van het college over het proces en de planning rondom de 
Verstedelijkingsstrategie wordt via de burgemeester meegegeven in de AM - en MRA 
Regiegroep van respectievelijk 30 september en 30 oktober aanstaande.

Na bespreking (en akkoord) van het platforms op de jaarplannen en begroting zijn deze 
opgenomen in het bijgevoegde concept werkplan 2021 van de MRA dat in de MRA 
Agendacommissie is besproken. Middels deze verzending bieden de MRA 
Agendacommissie en de Regiegroep het concept MRA Werkplan 2021 aan de colleges, 
raden en Staten van alle MRA deelnemers, die hun wensen en opvattingen daarover 
lokaal en deelregionaal kunnen bespreken, om deze in te kunnen brengen in de 
Regiegroep van oktober. De uiteindelijke vaststelling van het MRA Werkplan 2021 vindt 
plaats in de MRA Regiegroep op 30 oktober. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Marian van der Weele heeft zitting in de regiegroep MRA en zal de uitkomsten aan u 
terugkoppelen.
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Bezoekadres 

WTC Amsterdam 

I-tower, second floor 

Strawinskylaan 1779 

1077 XX Amsterdam 

 

info@metropoolregioamsterdam.nl 

 

Geachte colleges, raden en staten, 

 

 

Bij deze bieden wij u het (concept) MRA Werkplan en Begroting 2021 aan. Deze sluit aan bij de in april 

dit jaar gelanceerde MRA Agenda 2020-2024. 

 

Zoals in de MRA Agenda 2.0, in opdracht 0 aangegeven is er extra aandacht voor heldere en overzichtelijke 

verantwoording van de activiteiten van de MRA aan gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen 

bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. Dat is vertaald in een transparante lijn van MRA Agenda 2020-

2024 naar jaarplannen voor de uitvoeringslijnen, naar het MRA Werkplan plus bijbehorende begroting.  

De opgaven zijn zoveel mogelijk in resultaten beschreven, deze komen ook weer terug in de jaarplannen. 

Deze worden jaarlijks opgesteld om bij te sturen waar en wanneer dat nodig is. In de jaarplannen en het 

resulterende werkplan ligt de focus op het benoemen van concrete resultaten (wat) en acties (hoe) die het 

komende jaar uitgevoerd worden, hoe de bewaking van de integraliteit met andere uitvoeringslijnen 

plaatsvindt en met aandacht voor samenwerking met externe partners, lobby mogelijkheden, etc.  

 

Hiermee is de transitie van de oude naar de nieuwe MRA Agenda 2.0 van start gegaan, een ingewikkeld 

proces waar de corona crisis ook nog dwars doorheen loopt. De transitie van de oude naar de nieuwe MRA 

Agenda krijgt het komende jaar verder zijn beslag: daar waar de huidige jaarplannen veelal voortbouwen 

op de reeds lopende programma’s en acties uit de structuur van de oude MRA Agenda, zal de komende tijd 

meer invulling gegeven gaan worden aan de implementatie van de leidende principes, bestuurlijke op-

drachten en uitvoeringslijnen uit de nieuwe Agenda. 

 

Impact corona 

In de extra Regiegroep bijeenkomst van 10 juni en de Agendacommissie bijeenkomst van 12 juni is gespro-

ken over de invloed van de Coronacrisis op de MRA-samenwerking. Een breed gedragen gevoel uit deze 

twee bijeenkomsten was dat juist nu in deze tijden van crisis de MRA-samenwerking belangrijk is, en dat 

we gezamenlijk sterker en sneller uit de crisis komen dan ieder voor zich. Ook is de behoefte uitgesproken 

om naast alle zaken uit de MRA Agenda en het werkplan die gewoon door kunnen lopen, ook inzichtelijk te 

maken welke onderwerpen naar aanleiding van de Coronacrisis extra aandacht behoeven.  

 

De corona crisis heeft impact op het proces om te komen tot een werkplan en begroting voor 2021. Men-

sen werken vanuit huis en in digitale platforms en komen niet fysiek bij elkaar. Hoewel veel via de digitale 

weg kan, vraagt de afstemming en communicatie meer tijd en energie.  

Aan 

Van 

Alle deelnemers van de MRA 

Agendacommissie & Regiegroep 

Onderwerp MRA Werkplan en Begroting 2021 

Datum 19 juni 2020 
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Naast de invloed op het proces heeft de crisis ook effect op onze opgaven. Het (economisch en financieel) 

kader waarbinnen de MRA Agenda 2.0 is voorbereid, is met de coronacrisis behoorlijk veranderd. Hoewel 

de MRA Agenda pas net is vastgesteld, dwingt de coronacrisis ons nu al om bij de vertaling daarvan in een 

MRA Werkplan voor 2021, goed na te denken over de focus. De coronacrisis zorgt voor veel economische 

onzekerheden. Veel ondernemers, ZZP’ers en werknemers maken zich grote zorgen over hun toekomst en 

de overheidsfinanciën verslechteren in ongekend tempo. Het is nog onbekend welke effecten de crisis 

precies zal hebben voor de MRA, maar duidelijk is al wel dat pijnpunten naar boven komen die zich anders 

waarschijnlijk pas jaren later zouden manifesteren.  

 

Er is in april een multidisciplinair team samengesteld vanuit alle deelregio’s met als belangrijkste doelen 

het verzamelen en delen van kennis en ervaring rond corona maatregelen én de impact van de corona crisis 

op de MRA opgaven inzichtelijk maken en uitlichten van knelpunten, handelingsperspectieven en (bestuur-

lijke) keuzes. Daarop vooruitlopend willen we u alvast meenemen in een aantal opgaven waar de impact 

van de crisis zich al duidelijk manifesteert. 

 

Duurzaamheid 

Al vóór de corona crisis, zetten de MRA partners in op een verdere verduurzaming van de economie en de 

realisatie van de klimaatakkoorden. Voorbeelden hiervan zijn projecten als circulair inkopen en het pro-

gramma ‘materiaalstromen’. De gevolgen van de coronacrisis kunnen er aan de ene kant kan toe leiden dat 

de duurzaamheidsambities tijdelijk terzijde worden geschoven. Aan de andere kant zijn er juist nu kansen 

voor de ambitie om als MRA een klimaatneutrale en circulaire regio te worden. De duurzaamheidssector 

kan een belangrijke banenmotor worden wanneer we ervoor kunnen zorgen dat investeringen worden 

versneld of geïntensiveerd.  

 

Op 15 juni jl. heeft een groot aantal bestuurders uit de MRA de intentie uitgesproken om met elkaar te 

zoeken naar hoe we als MRA de duurzaamheidsambities kunnen gebruiken om sneller en sterker uit de 

crisis te komen. Deze intentie werd vertaald in de afspraak om, samen met bedrijfsleven en andere sta-

keholders, een gezamenlijke aanpak te formuleren, bijvoorbeeld in de vorm van een MRA Green Deal, 

waarin we met elkaar afspraken maken en acties vastleggen. Een dergelijke set van afspraken zouden we 

in het najaar kunnen bezegelen en daarmee bundelen we de krachten van regionale overheden en andere 

stakeholders. Zo kunnen we ook gezamenlijk de samenwerking zoeken met het Rijk en de Europese Unie.  

 

Om dit traject tot een succes te maken is het nodig dat de uitgesproken intenties worden vertaald in con-

crete acties en afspraken. Dit vereist niet alleen een stevige inzet van menskracht, vanuit overheden én 

vanuit bedrijfsleven en andere stakeholders, maar vraagt vooral ook om een integrale en afgestemde aan-

pak. Het platform Economie en het PHO Duurzaamheid zullen daarbij een belangrijke rol spelen, maar ook 

de andere platforms en PHO’s moeten hierbij worden betrokken. Belangrijk is daarnaast dat House of Skills 

optimaal wordt benut om mensen die hun baan (dreigen te) verliezen te helpen om in te kunnen stromen in 

een verduurzamingstraject en dat Invest-MRA wordt benut om tot nieuwe financieringsmodellen te komen 

voor duurzaamheidsinitiatieven. Om de op 15 juni uitgesproken ambities te kunnen realiseren zal, behalve 

een intensievere samenwerking, ook een extra inzet van mensen en middelen noodzakelijk zijn.  
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Mobiliteit 

Over de ondersteuning van het openbaar vervoer zijn al afspraken met het Rijk gemaakt. Steviger inzetten 

op de fietsvoorzieningen, het MRA routenetwerk en het fietsparkeren bij OV-haltes is al afgesproken bin-

nen het programma  Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid. Daarnaast komt het Rijk met het Fietsplan. Een 

en ander was al in de planning opgenomen, maar kan versneld worden uitgevoerd. Winst van een paar 

procent weggebruikers kan al gauw een file schelen. Dit is heel belangrijk gezien de huidige terughou-

dendheid voor het OV. Bovendien is de fiets  ook nog duurzaam en gezond. Extra voordeel is dat de relatief 

kleinere investeringen op de korte termijn goed kunnen zijn voor de werkgelegenheid. Een goede  samen-

werking met het Rijk is hierbij van groot belang. 

De lockdown heeft laten zien welk maximaal effect thuiswerken kan hebben. De werkgeversaanpak be-

staat al, maar door het komende jaar maximaal in te zetten op de spreiding van werktijden en thuiswerken, 

niet alleen bij werkgevers, maar ook bij scholen, kan de impact op de mobiliteit groot zijn. Afspraken hier-

over moeten regionaal en nationaal gemaakt worden. 

Mobiliteit betreft veelal lange termijn projecten en investeringen, vanuit alle overheden moet er aandacht 

zijn voor het doorzetten of zelfs naar voren halen van investeringen.  

 

Onderwijs en arbeidsmarkt 

De verwachte periode van economische recessie vraagt om extra inzet op het thema onderwijs & arbeids-

markt. Hierbij zal het niet zozeer gaan om volledig nieuwe  acties, maar meer om intensivering en versnel-

ling van het beleid en om goede monitoring, zoals eerder vastgelegd in de Strategische Agenda Onderwijs 

& Arbeidsmarkt van de MRA. Het platform Economie heeft in zijn vergadering van juni 2020 dan ook ge-

constateerd dat het heel goed mogelijk is dat de voorliggende begroting 2021 op dit onderwerp in een later 

stadium gewijzigd zal moeten worden.  

Belangrijk pijlers van het regionaal onderwijs & arbeidsmarktbeleid zijn: 

 het faciliteren en begeleiden van mensen die hun baan (dreigen te) verliezen naar sectoren nieuwe 

mogelijkheden zijn. House of Skills kan en zal daarbij – samen met regionale partners – een be-

langrijke rol vervullen. Eind 2020 wordt besloten over de wijze van continuering van House of 

Skills;  

 het stimuleren en ondersteunen van de praktische samenwerking tussen onderwijs-/ opleidingsin-

stellingen en het bedrijfsleven, met name in de techniek, energietransitie en de zorg; 

 het opleiden van verschillende doelgroepen voor banen in de ICT (via het project Techconnekt) 

met hierbij speciale aandacht voor mensen met een grotere achterstand op de arbeidsmarkt.  

 

Woningbouw 

Direct na het instellen van de lockdown is besloten tot het starten van overleg op MRA schaal met alle be-

trokkenen in de bouwketen: BZK, Provincies, de grote bouwgemeenten, institutionele beleggers (pensi-

oenfondsen), ontwikkelaars en corporaties. Inmiddels zijn 3  bijeenkomsten georganiseerd over de gevol-

gen van de coronacrisis voor de woningproductie en welke pragmatische oplossingen gevonden kunnen 

worden om de woningproductie op peil te houden. Ervaring uit de vorige crisis leerde ons dat stilvallen van 

de productie leidt tot een jarenlange stagnatie. De deelnemers aan bovenstaande sessies stralen allemaal 

de wil tot samenwerken en oplossingen vinden uit. Deze houding is ook terug te vinden in alle manifesten 

en gemeenschappelijke standpunten die publiek worden. Pensioenfondsen en overheid hebben samen een 

lange termijn belang voor duurzame en langjarige afspraken om Nederland stabiel verder te brengen en 

dat met het zicht op de andere grote opgave, de klimaatadaptatie. 
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De gebundelde kennis vanuit overheden en marktpartijen die bij deze sessies aanwezig zijn, maken dat we 

een beeld kunnen vormen voor de komende maanden dat ketenbreed is. Als business cases net niet rond 

komen dreigt op grote schaal vertraging. Alleen plaatselijk problemen adresseren kan zorgen voor opstop-

ping later in de keten. De sleutel om de productie op gang te houden is een ketenbrede benadering, door-

stroming vanuit planvorming tot oplevering. Voor alle partijen geldt dus dat doorgaan met planontwikke-

ling en voorbereidingen van bouwrijp maken cruciaal is. Als marktpartijen, gemeenten en corporaties on-

derling niet komen tot contractvorming, kan het het expertteam (Kernteam Versnelling Woningbouw) 

ingezet worden dat in de hele MRA kan bemiddelen en tussen de partijen staat. Het Kernteam (expert-

team) helpt in alle delen van de keten om de problemen op te lossen (niet alleen bij contractvorming) en wil 

vooral concreet oplossingen bedenken en toepassen. .Door deze vorm van on the spot kennisdelen voor-

komen we dat steeds het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. 

 

Wat betekent dit 

Bovenstaande overziend kunnen we concluderen dat voor al deze thema’s geldt dat de weg uit de crisis 

“ons uit de crisis investeren” is. Het is niet alleen goed voor directe werkgelegenheid in de weg- en water-

bouw, maar, indien gekoppeld aan woningbouw , heeft het een dubbel effect. Hoewel “ons uit de crisis 

investeren” een mooi streven is, heeft de coronacrisis ook een flinke bres geslagen in de meeste (gemeen-

telijke) begrotingen. Dit betekent dat met het Rijk goed bekeken moet worden welke projecten op korte 

termijn tot uitvoering kunnen leiden.  

 

Planning 

Na bespreking (en akkoord) van het platforms op de jaarplannen en begroting zijn deze opgenomen in het 

bijgevoegde concept werkplan 2021 van de MRA dat in de MRA Agendacommissie is besproken. Middels 

deze verzending bieden de MRA Agendacommissie en de Regiegroep het concept MRA Werkplan 2021 aan 

de colleges, raden en Staten van alle MRA deelnemers, die hun wensen en opvattingen daarover lokaal en 

deelregionaal kunnen bespreken, om deze in te kunnen brengen in de Regiegroep van oktober. De uitein-

delijke vaststelling van het MRA Werkplan 2021 vindt plaats in de MRA Regiegroep op 30 oktober. 

 

We kunnen vaststellen dat ondanks de transitie naar een nieuwe agenda én de coronacrisis het lukt om een 

vrijwel compleet werkplan en begroting aan te leveren. Het vervolmaken van de jaarplannen en daarmee 

het werkplan, zal in het laatste kwartaal van dit jaar plaatsvinden, als de bestuurlijke trekkers in de plat-

forms zijn benoemd en er inzicht is in de meest recente ontwikkelingen naar aanleiding van de crisis. Deze 

laatste verbeterslag op het MRA Werkplan zal gebeuren in de cyclus van de Platforms direct na het zomer-

reces. Het aangepaste MRA Werkplan 2021 zal begin oktober als nazending naar de Regiegroep en alle 

deelnemers worden verzonden.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Namens de Regiegroep van de MRA 

Arthur van Dijk (1e vice-voorzitter) 

 

Namens de Agendacommissie van de MRA 

Victor Everhardt (voorzitter) 
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De MRA Agenda 2020-2024 is opgesteld in de 
periode vóór het coronavirus zich manifesteerde. 
Hoewel de coronacrisis een enorme impact heeft op 
de samenleving, zijn de effecten ervan nog niet 
helemaal te overzien. De ambities in de MRA 
Agenda hebben daardoor een ander vertrekpunt 
gekregen. Op een aantal onderdelen zal de uitvoe-
ring moeten worden aangepast aan de veranderen-
de situatie en op andere onderdelen kan het werk 
aan programma’s en projecten doorgaan zoals 
gepland. 

Het werkplan voor 2021 is het eerste dat is  
gebaseerd op de nieuwe MRA Agenda. Deze 
agenda kent een andere structuur dan de vorige. 
De overkoepelende ambitie van de MRA-samen-
werking is een ‘internationale topregio met een 
hoge kwaliteit van leven door te investeren in een 
toekomstbestendige en evenwichtige metropool’. 

Deze ambitie is vertaald naar vier bestuurlijke 
opdrachten, waaraan uitvoeringslijnen zijn gekop-
peld. Voor elke uitvoeringslijn zijn de te behalen 
resultaten geformuleerd. Zo wordt meer ruimte en 
flexibiliteit geboden voor de manier waarop we 
onze gezamenlijke ambities kunnen waarmaken. 

Het zal u opvallen dat de vier bestuurlijke  
opdrachten in de MRA Agenda niet helemaal 
synchroon lopen met de indeling van de  
bestuurlijke platforms en de lopende MRA- 
programma’s. Ze zijn breder dan het speelveld  
van een enkel platform en hebben daarmee een 
meer integrale benadering. De opdrachten 1, 2 en  
3 bewaken gezamenlijk de samenhang binnen 
respectievelijk de thema’s economie, ruimte en 
mobiliteit. De samenhang tússen deze thema’s 
wordt bewaakt met opdracht 0, waarvoor onder 
meer wordt gewerkt aan een samenbindende visie 
op de regio. De bestuurlijke opdrachten geven een 
breed kader voor de gezamenlijke inzet en bieden 
tegelijk ruimte om jaarlijks bij te sturen. 

Dat is geen overbodige luxe in een onzekere tijd. 
De grote (transitie)opgaven waar we samen aan 
werken rond woningbouw, arbeidsmarkt, mobiliteit, 
duurzaamheid en klimaat zijn en blijven immers 
onverminderd actueel voor de MRA en voor  
Nederland, ook op de weg naar herstel van  
welvaart en welzijn.

Directeur MRA Bureau

Voorwoord

Ook zonder de mondiale verspreiding van het coronavirus Covid-19, de maatregelen 
daartegen en de grote effecten daarvan zou de aanloop naar 2021 voor de MRA- 
samenwerking bijzonder worden. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de nieuwe 
MRA Agenda, die begin dit jaar door alle deelnemers is vastgesteld. Op het MRA 
Congres in april 2020 zouden we de agenda lanceren en met elkaar het gesprek 
starten over de uitvoering. Dat doen we nu op andere manieren.
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Leeswijzer1
Het werkplan start met een inleiding die ingaat op het bijzondere jaar 2020 waarin 
het werkplan en begroting 2021 worden opgesteld. Dit wordt gevolgd door een 
overzicht van de begroting, waarna per opdracht de uitvoeringslijnen zijn uitgewerkt 
in samenvattingen van de jaarplannen. Hierin staan het doel, de strategie en de  
resultaten voor 2021 vermeld.

De opdrachten 0 t/m 3 zijn samengesteld vanuit  
de inhoud. De aansturing van de uitvoeringslijnen is 
onderwerp van onderzoek in het traject van de 
MRA-governance. De uitkomst van dit traject vormt 
input voor de ophanging van de uitvoeringslijnen in 
de MRA-structuur.

De looptijd van de nieuwe MRA Agenda is 4 jaar, 
van 2020 tot 2024. De horizon van de opgenomen 
doelstellingen is dus ook 4 jaar, en dit geldt ook 
voor de op te leveren resultaten. Dit vertaalt zich 
er bij de uitvoeringslijnen in dat niet alles direct in 
jaarplannen voor het eerstkomende jaar terugkomt. 
De jaarplannen van de uitvoeringslijnen zijn inte-
graal opgenomen als bijlage.

Opdracht 0
De samenwerking verder 

versterken

1. Samenbindende visie op 
de regio en de samen-
werking

2. Samenwerking Rijk en EU
3. De MRA als netwerkor-

ganisatie
4. KennisHuis MRA
5. Verantwoording

1. Regionale economische 
strategie

2. Werkmilieus (Plabeka)
3. Human Capital
4. Aanjagen markt-

initiatieven voor de 
transitieopgaven

5. Energie-infrastructuur en 
data-infrastructuur

1. Verstedelijkingsstrategie
2. Wonen
3. Landschap
4. Tranisitieopgaven leef-

omgeving
5. Kunst, Cultuur en Erf-

goed
6. Recreatie en Toerisme

1. Schaalsprong mobiliteits-
systeem

2. Fiets
3. Duurzame en innovatieve 

mobiliteit

Opdracht 1
Werk maken van een 

veerkrachtige, inclusieve en 
schone MRA-economie

Opdracht 2
Bouwen voor de woning-
behoefte en met groei de 

leefkwaliteit van het geheel 
versterken

Opdracht 3
Vaart maken met  
het metropolitaan  
mobiliteitssysteem
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2Inleiding

Achtergrond

Dit jaar is in april de MRA Agenda 2020-2024 gelanceerd met onze gezamenlijke 
doelen en ambities voor de komende periode. De overkoepelende ambitie van de 
MRA – werken aan een internationale economische topregio met hoge leefkwaliteit 
door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool –is ver-
taald naar vier bestuurlijke opdrachten. Aan de hand van deze vier opdrachten wer-
ken we aan de opgaven waar de regio voor staat. De bestuurlijke opdrachten geven 
een helder kader voor de gezamenlijke inzet en bieden tegelijkertijd ruimte om 
jaarlijks bij te sturen.

Bij de evaluatie die vorig jaar is gehouden en die is 
uitgewerkt in het rapport ‘Meer richting en resultaat 
– Evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropool-
regio Amsterdam‘ (juli 2019) en tijdens het opstellen 
van de MRA Agenda 2020-2024, is door de deel-
nemers aandacht gevraagd voor focus, integraliteit, 
resultaatgerichtheid en adaptiviteit. Dit is in de 
agenda vertaald in een scheiding tussen bestuurlijke 
bespreekpunten en uitvoeringslijnen en verbinden-
de visies binnen opdrachten en over de opdrachten 
heen. De opgaven zijn zo veel mogelijk in resultaten 
beschreven, die in de jaarplannen terugkomen. 
Deze jaarplannen worden jaarlijks opgesteld om 
adaptiviteit te houden en bij te sturen waar en 
wanneer nodig. De jaarplannen zijn compact en 
bieden focus (minder papier), richten zich op het 
kalenderjaar 2021, benoemen concrete resultaten 
(wat) en acties (hoe) die het komende jaar genomen 
worden, bewaken de integraliteit met andere 
uitvoeringslijnen, besteden aandacht aan de samen-
werking met externe partners, lobbymogelijk heden, 

etc. De jaarplannen zijn transparant en erop gericht 
om inzicht te bieden aan alle bestuurders en raads- 
en Statenleden van de MRA-deelnemers. Want ook 
is zowel bij de evaluatie als het opstellen van de 
MRA Agenda 2020-2024 extra aandacht gevraagd 
voor heldere en overzichtelijke verantwoording van 
de activiteiten van de MRA aan gemeenteraden, 
Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de 
Vervoerregio Amsterdam. Dat is vertaald in een 
transparante lijn van MRA Agenda 2020-2024 naar 
jaarplannen voor de uitvoeringslijnen, naar dit MRA 
werkplan plus bijbehorende begroting en ten slotte 
de jaarlijkse verantwoording in het jaar erna. 

De agenda is gelanceerd in een bijzondere tijd, 
waarin de coronacrisis de wereld in haar greep 
houdt. De crisis heeft impact op het proces om te 
komen tot een werkplan en begroting voor 2021. 
Mensen werken vanuit huis en platforms komen niet 
fysiek bij elkaar. Hoewel veel via de digitale weg 
kan, vragen de afstemming en communicatie meer 
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Metropoolregio Amsterdam
Internationale topregio met een hoge leefkwaliteit

Principe 1: Toekomstbestendig 
Energietransitie, circulaire 

economie, klimaatadaptatie, 
biodiversiteit

Principe 2 Evenwichtig
Kansengelijkheid, tegengaan 

ruimtelijke uitsortering

Opdracht 0
De samenwerking verder versterken

Opdracht 1
Werk maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone 

economie

Opdracht 2
Bouwen voor de woningbehoefte met groei en de leefkwaliteit 

van het geheel versterken

Opdracht 3
Vaart maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem

tijd en energie. Veel capaciteit en middelen worden 
al door de MRA-deelnemers ingezet ten behoeve 
van de aanpak van de crisis. Naast de invloed op 
het proces, heeft de crisis ook effect op onze 
opgaven. Het (economisch en financieel) kader 
waarbinnen de MRA Agenda 2020-2024 is voor-
bereid, is met de coronacrisis behoorlijk veranderd. 
Het is nog onbekend welke effecten de crisis 
precies zal hebben voor de MRA, maar duidelijk is al 
wel dat pijnpunten naar boven komen die zich 
anders waarschijnlijk pas jaren later zouden manifes-
teren. Zo heeft het thema Onderwijs & Arbeids-
markt momenteel een hogere urgentie door de 
recessie en verschuift de aandacht bij Toerisme zich, 
in ieder geval op de korte termijn, naar lokale, 
regionale en nationale bezoekers. De crisis zal 
ongetwijfeld consequenties hebben voor de aanpak 
van diverse opgaven in de MRA Agenda.  
De agenda is adaptief opgesteld; dat wil zeggen 
dat de voortgang van opgaven wordt gemonitord 
en indien nodig kan worden bijgestuurd.

Proces en kaders

In een standaard kalenderjaar wordt in het voorjaar 
(april) in de MRA Regiegroep zowel het jaarverslag 
over het afgelopen jaar als de globale MRA-begro-

ting voor het volgende jaar vastgesteld. In mei en 
juni worden in de platforms de definitieve begroting 
en het werkplan voor het volgende jaar, gebaseerd 
op de reeds vastgestelde globale begroting, 
besproken, waarna deze in de MRA Regiegroep van 
oktober vastgesteld kunnen worden. Meerdere 
factoren (onzekerheden, vertraging en wennen als 
gevolg van coronacrisis, moment van vaststelling 
van de agenda, openstaande posten in het  
bestuurlijk trekkerschap) maken dat dit jaar is 
gekozen voor een pragmatische aanpak in de 
vaststelling van de begroting en werkplan. 

De platforms Ruimte, Economie en Mobiliteit 
hebben de uitvoeringslijnen van de opdrachten 
besproken en de bijbehorende begroting op-
gesteld. Vervolgens zijn ze gebundeld tot een 
MRA-werkplan 2021 en aangeboden aan de MRA 
Agendacommissie op 12 juni 2020. De MRA Agen-
dacommissie stuurt de stukken per 29 juni naar alle 
MRA-deelnemers en hun raden en Staten, zodat zij 
hun ‘wensen en opvattingen’ tijdig kenbaar kunnen 
maken. In haar oktobervergadering bespreekt de 
MRA Regiegroep het MRA-werkplan en begroting, 
inclusief de ‘wensen en opvattingen’ en stelt deze 
vast. Met deze aanpassingen in het proces wordt u 
in staat gesteld om ondanks de transitie naar een 
nieuwe agenda én de coronacrisis een vrijwel 
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compleet concept-MRA Begroting/Werkplan te 
bespreken en vaststellen. Een concept dat de basis 
legt voor 2021 en kan worden behandeld en vastge-
steld door colleges, raden en Staten.

Het vervolmaken van de jaarplannen en daarmee 
het MRA-werkplan, zal na de zomer plaatsvinden, 
nadat de bestuurlijke trekkers in de platform-
vergaderingen van oktober zijn benoemd. De 
coronacrisis zorgt ervoor dat in de platforms en 

binnen de uitvoeringslijnen kritisch gekeken gaat 
worden naar wat dit jaar en komend jaar kan en 
moet worden gedaan. De jaarplannen en het 
werkplan zullen op onderdelen verder aan gescherpt 
en aangevuld worden op basis van actuele ontwik-
kelingen. Kort voor de MRA Regiegroep zal een 
bijgewerkte versie van het MRA-werkplan en 
begroting naar de Regieroep worden verzonden.

BEGIN APRIL 2020

Jaarverslag 2019 en globale  
begroting 2021 in Regiegroep

BEGIN APRIL 2021

Jaarverslag 2020 en  
globale begroting 2022  
in Regiegroep

17 APRIL 2020

Lancering MRA Agenda
2020-2024

apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr

MEI - JUNI

MRA werkplan & begroting  
2021 in Platforms en  
Agendacommissie

BEGIN OKTOBER 2020

MRA werkplan & begroting  2021  
in Regiegroep

JULI - AUGUSTUS

Consultatie colleges,  
raden en staten

29 JUNI 2020

MRA werkplan en 
begroting 2021
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3
De begroting voor 2021 ziet er anders uit dan de begroting voor 2020. De begroting 
is aangepast aan de indeling van de nieuwe MRA Agenda: de uitvoeringslijnen  
vormen hiervoor de hoofdmoot. Achter elke uitvoeringslijn is ook vermeld in welk 
MRA-gremium besluitvorming plaatsvindt over uitgaven voor de betreffende  
uitvoeringslijn. 

MRA-begroting 
2021

In de begroting valt terug te zien dat de bijdrage 
per inwoner is geïndexeerd op basis van de inflatie 
zoals deze zich over het laatst bekende jaar heeft 
voorgedaan (in dit geval 2018, met een gemiddelde 
inflatie in Nederland van 1.72%). Indexatie is het 
gebruikelijk middel om autonoom toenemende 
lasten te kunnen dragen. In het geval van de MRA 
kan hierbij worden gedacht aan lasten als de 
nominale jaarlijkse stijging van de loonkosten, de 
bijdrage aan de Amsterdam Economic Board en  
de huisvestingskosten van het MRA Bureau. Na 
indexatie komt de bijdrage per inwoner uit op €1,53 
per inwoner (was €1,50). De extra inkomsten die dit 
genereert, zijn nodig om extra lasten te dekken.  
Er blijft daarbij een bescheiden bedrag over om in 
2021 onverwachte kosten te kunnen opvangen. 
Mocht een deel daarvan aan het eind van het jaar 
niet zijn ingezet, dan wordt dit conform afspraak 
naar rato teruggestort naar de deelnemers.

De MRA Agenda 2020-2024 geeft in de nabije 
toekomst wellicht ook aanleiding om het  

bestuurlijke gesprek te voeren over hoe de beschik-
bare middelen worden verdeeld over de verschillen-
de uitvoeringslijnen. Dit gesprek is nu nog niet 
gevoerd: de huidige verdeling is een logische 
doorvertaling van lopende projecten en program-
ma’s naar de nieuwe uitvoeringslijnen.  

Inkomsten

Aan de inkomstenzijde van de begroting valt op  
dat ten opzichte van 2020 de bijdragen van de  
gemeenten en provincies licht gestegen zijn: dit is  
toe te schrijven aan een verwachte toename van  
het inwoneraantal. Er zijn naar verwachting onge-
veer 40.000 inwoners bijgekomen in de MRA. 

De genoemde bedragen voor 2021 en 2020 gaan 
beide uit van een indexatie van de bijdrage per 
inwoner naar €1.53 (i.p.v. €1.50). De bedragen voor 
2021 zijn gebaseerd op de voorlopige bevolkings-
cijfers van het CBS per 1 januari 2020.
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Uitgaven

De uitgavenzijde van de begroting kent een nieuwe 
indeling, en is daardoor lastig te vergelijken met 
de begroting van vorig jaar: sommige posten op 
de begroting zijn een samenvoeging van meerdere 
posten van vorig jaar. Zo bestaat bijvoorbeeld het 
bedrag bij uitvoeringslijn 0.3 (de MRA als netwerk-
organisatie) uit een bijdrage aan de apparaatskos-
ten voor de Amsterdam Economic Board, geld dat 

beschikbaar is voor prijsvragen voor marktideeën, 
maar ook middelen die nodig zijn voor de organisa-
tie van het MRA Congres en de State of the Region. 
De orde van grootte van de totale uitgaven, en de 
grove onderverdeling naar thema’s / beleidsvelden 
is in grote lijnen gelijk aan die van vorig jaar, met 
dus de kanttekening dat een aantal van de kosten-
posten door indexatie zijn gestegen (bijvoorbeeld 
loonkosten, maar ook de genoemde bijdrage aan 
de Amsterdam Economic Board).

Inkomsten 2021 2020

Gemeenten: €1.53 per inwoner* € 3.836.183 € 3.795.886

Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam € 1.335.352 € 1.320.699

Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere € 324.115 € 317.963

Gemeente Amsterdam: extra bijdrage Economie € 1.439.532 € 1.439.532

Provincie Noord-Holland: extra bijdrage Economie € 1.439.532 € 1.439.532

Totale inkomsten € 8.374.714 € 8.313.612

* op basis van voorlopige cijfers CBS voor inwoneraantallen 1 januari 2020

Uitgaven Besluitvorming in vanuit begroting

Uitvoeringslijnen

0.1  Samenbindende visie op de regio en de samenwerking € 0 Agendacommissie

0.2 Samenwerking Rijk en EU € 75.000 Agendacommissie

0.3  De MRA als netwerkorganisatie (incl. bijdrage Board) € 2.470.000 Platform Economie

0.4 Kennishuis MRA € 210.000 PF EZ & Agendacie

0.5 Verantwoording € 80.000 Agendacommissie

1.1 Regionale Economische Strategie € 0 Platform Economie

1.2 Werklocaties € 430.000 Platform Economie

1.3 Human Capital € 750.000 Platform Economie

1.4 Aanjagen marktinitiatieven voor de transitieopgaven € 300.000 Platform Economie

1.5 Energie-infrastructuur en data-infrastructuur € 0 (p.m.) 1 Platform Economie

2.1 Verstedelijkingsstrategie € 124.000 Platform Ruimte

2.2 Wonen € 465.000 Platform Ruimte

2.3 Landschap € 230.000 Platform Ruimte

2.4 Transitieopgaven leefomgeving € 400.000 Platform Ruimte

2.5 Kunst, Cultuur en Erfgoed € 75.000 Platform Economie

2.6 Recreatie en Toerisme € 600.380 Platform Economie

3.1 Schaalsprong mobiliteitsysteem € 0 Platform Mobiliteit
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Uitgaven Besluitvorming in vanuit begroting

3.2 Fiets € 0 Platform Mobiliteit

3.3 Duurzame en innovatieve mobiliteit € 0 Platform Mobiliteit

Reservering urgente nieuwe projecten Platform Economie € 354.620 Platform Economie

Reservering out of pocket kosten Platform Ruimte € 5.000 Platform Ruimte

Totaal uitvoering inhoud € 6.569.000  

MRA Bureau

Personeel MRA Bureau € 808.860 Agendacommissie

Budget project- en programmamanagers € 510.000 Agendacommissie

Traineepool MRA € 169.320 Agendacommissie

Bureaukosten € 295.800 Agendacommissie

Totaal MRA Bureau € 1.783.980

Budget onvoorziene kosten € 21.734 Agendacommissie

Totaal uitgaven € 8.374.714

1 Het bedrag voor programma energiestransitie is opgenomen bij Opdracht 2: Transitieopgaven leefomgeving
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4
Zorg – met een samenbindende visie op de regio – voor versterking van de  
samenwerking, op het vlak van de ‘interne samenwerking’ (MRA-deelnemers  
onderling), de samenwerking met niet-overheden (bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, etc.) en de samenwerking met ‘Den Haag en Brussel’ (lobby,  
bekostiging van investeringen, etc.). 

Opdracht 0:  
De samen- 
werking verder 
versterken

Een helder verhaal over de identiteit van de  
Metropoolregio Amsterdam, over haar inwoners, 
bedrijven en instellingen en over verleden en 
toekomstverwachtingen zal de koers van de MRA 
duidelijker maken aan bedrijven en instellingen, 

buren, aan het Rijk en aan Brussel. Dit verhaal  
zal samen met de te behalen resultaten, kennis-
ontwikkeling en transparantie het eigen netwerk  
van colleges, raden en Staten binnen de MRA 
versterken. 
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1. Samenbindende visie op de regio en de samenwerking

Doel 
Een integrale gezamenlijke visie op de regio en de MRA-samenwerking, die richting geeft aan het handelen van de MRA en 
die partners enthousiast maakt om met de MRA samen te werken
• Inhoud geven aan de samenbindende visie op de regio, samen met de partners
• Bewaken van de samenhang tussen de MRA-activiteiten en hun bijdrage aan de visie
• Uitdragen van de visie (promotie)
• Actualiseren van de Strategische Agenda in 2024, of eerder als daar aanleiding toe is.

Strategie
•  Een onderscheid tussen een samenbindende visie op de 

regio en de MRA-samenwerking enerzijds (een verhaal 
over identiteit, wie zijn we, wie willen we zijn) en een 
strategische visie anderzijds (inhoudelijke kaders op de 
verschillende thema’s waar we ons binnen willen bewegen)

•  Die laatste categorie krijgt vooral vorm binnen de grote 
inhoudelijke integrale programma’s (zoals de Verstedelij-
kingsstrategie, Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid, de 
sleutelprojecten, de MRA Agenda, enzovoort). Verkend 
moet worden of het zinvol is om de strategische elemen-
ten uit deze stukken samen te voegen in een overzichtelij-
ke notitie.

Resultaten 2021
1. Een gezamenlijke visie (identiteit) 
2. Inzicht in een integraal strategische kader (inhoudelijk) 
3. Draagvlak en ambassadeurschap bij MRA-deelnemers 
4. Procesafspraken over actualisatie 
5. Doorvertaling in de lobbystrategie

2. Samenwerking Rijk en EU

Doel 
Een goede en vruchtbare samenwerking met het Rijk en de EU: wet- en regelgeving faciliteert ontwikkelingen in de MRA, 
productieve kennistransfers en investeringen in onze regio.

Strategie 
De MRA werkt vanuit specifieke uitvoeringslijnen naar het 
Rijk (politiek op mobiliteit en wonen) en Europa (Metropool, 
Circulaire Economie, Energietransitie) waarbinnen gericht 
wordt gewerkt aan versterking van de positie ten behoeve 
van kennis, financiën en beïnvloeding. Dit wordt gedaan in 
de driehoek van MRA-bestuurders, inhoudelijke ambtenaren 
en public affairs-adviseurs.

Resultaten 2021
1.  Rijk: financiële support voor OV-projecten, ten eerste 

metro aansluiting Schiphol - Hoofddorp.
2.  Rijk: woondossier: invoering van een noodknop voor 

maximering huurprijs.
3.  Rijk: woondossier: afschaffing verhuurheffing corporaties 

(vergroten investeringsvermogen).
4.  Rijk: woon/ mobiliteit: betere ontsluiting van (nieuwe) 

woonlocaties.
5.  Rijk: arbeidsmarkt: mobiliteit van arbeidskrachten over de 

arbeidsmarkt verbeteren.
6.  EU: Circulaire Economie: realiseren van 1 project met 

co-financiering uit de EU.
7.  EU: CE: participatie in 3 internationale bijeenkomsten ten 

behoeve van kennisuitwisseling.
8.  EU: CE: positionering MRA als sterke/ koploper CE regio.
9.  EU: metropool: uitwisseling (werkbezoeken) met 2andere 

metropolen op inhoud én algemeen.
10.  EU: metropool: participatie in 2 METREX-conferenties.

3. De MRA als netwerkorganisatie

Doel 
De slagkracht van de MRA vergroten door het actief beter benutten van het netwerk. Sterkere verbindingen structureel 
vormgeven binnen en tussen het MRA-regionetwerk en externe partners, zowel publiek als privaat (andere overheden  
zoals het Rijk en de waterschappen, Amsterdam Economic Board en breder het bedrijfsleven, de kennisinstellingen,  
diverse maatschappelijke organisaties, instituten).
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Strategie 
•  Verder ontwikkelen van de MRA als netwerkorganisatie 

door overzichtelijke communicatie over activiteiten, con-
tactpersonen, netwerkactiviteiten als congressen en kleine 
en grotere thematische bijeenkomsten.

•  Streven naar het meer en eerder betrekken van deze part-
ners bij bestuurlijke keuzes bij belangrijke uitvoeringslijnen.

•  Vanuit de MRA-activiteiten netwerken opbouwen en ver-
stevigen in en tussen de deelregio’s .

•  Gericht ontwikkelen van relaties met andere stedelijke 
regio’s op basis van gedeelde opgaven en belangen.

•  Tevens internationaal netwerk verstevigen om best practi-
ces te kennen en invloed kennis en investeringen.

Resultaten 2021
1. MRA Congres 
2. MRA Bestuurdersconferentie 
3. MRA Raads- en Statenleden conferentie 
4. State of the Region 
5.  Meerdere inhoudelijke kennissessies mét externen en 

Rijk.

4. KennisHuis MRA

Doel 
Inzicht bieden in relevante ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam en ontsluiten van binnen de MRA beschikbare 
kennis en expertise.

Strategie 
•  Zorgen voor duiding van ontwikkelingen binnen de MRA, 

waarbij jaarlijks belangrijke ontwikkelingen en trends met 
het netwerk worden gedeeld, in samenwerking met regio-
nale en (inter)nationale kennisinstellingen.

•  Zorgen voor goede ontsluiting van de binnen de MRA 
beschikbare kennis en expertise, uitgevoerde onderzoeken 
en ontwikkelde handreikingen.

Resultaten 2021
1.  Metropoolregio Amsterdam in cijfers.
2.  Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 

(EVMRA).
3.  Webinars MRA University.
4.  Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).
5.  MRA-monitor.
6.  MRA Congres.
7.  State of the Region.
8.  MRA Bestuurdersconferentie.
9.  MRA Raads- en Statenledenconferentie.
10.  Organisatie van ambtelijke capaciteit op basis van 

thema’s.
11.  EU: CE: participatie in 3 internationale bijeenkomsten 

ten behoeve van kennisuitwisseling.
12.  EU: metropool: uitwisseling (werkbezoeken) met  

2 andere metropolen op inhoud én algemeen.
13.  EU: metropool: participatie in 2 METREX-conferenties.

5. Verantwoording

Doel 
• Degelijke verantwoording van de MRA-activiteiten en transparantie. 
•  Zorgen voor heldere en overzichtelijke verantwoording van de activiteiten van de MRA aan gemeenteraden, Provinciale 

Staten en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. 
• Zorgen dat de verantwoording tijdig plaatsvindt en dat informatie online goed vindbaar is.

Strategie 
•  Degelijke verantwoording van de MRA-activiteiten en 

transparantie. 
•  Zorgen voor heldere en overzichtelijke verantwoording van 

de activiteiten van de MRA aan gemeenteraden, Provinci-
ale Staten en het algemeen bestuur van de Vervoerregio 
Amsterdam. 

•  Zorgen dat de verantwoording tijdig plaatsvindt en dat 
informatie online goed vindbaar is.

Resultaten 2021
1.  Goede gesprek n.a.v. Jaarverslag (inhoudelijk en  

financieel) in raden en Staten.
2.  Goede gesprek n.a.v. Globale MRA Begroting in raden 

en Staten.
3.  Goede gesprek n.a.v. Globale MRA Werkplan in raden  

en Staten
4.  Goede gesprek n.a.v. Concept-MRA Werkplan in raden 

en Staten
5.  Goede gesprek n.a.v. Concept-MRA Begroting in raden 

en Staten
6.  MRA Raadtafel bespreekt de proceskant van de voor hen 

relevante dossiers van de MRA-samenwerking.
7.  Maandelijks Bericht aan raden en Staten.
8.  Actuele MRA-website met nieuws en ontwikkelingen.
9.  Jaarschema van alle MRA-activiteiten (publicatie op 

website).
10.  P&C-planning een jaar van te voren bekend (publicatie 

op de website).
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5
Versterk de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam 
door werk te maken van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie in de 
MRA. Zorg voor economische versterking van de verschillende deelregio's buiten de 
kernstad Amsterdam, geef richting aan de transitie van de arbeidsmarkt en jaag inno-
vatie aan op het gebied van circulaire economie en energietransitie.

Opdracht 1  
Werk maken van 
een veerkrachti-
ge, inclusieve  
en schone 
MRA-economie

De internationale concurrentiepositie van de MRA is 
sterk, maar vraagt voortdurend aandacht voor de 
markt en innovaties, waarbij er ruimte moet blijven 
voor onze bedrijven die daarbij de belangrijkste rol 
spelen. Met deze agenda verschuiven de accenten 
naar een meer duurzame en digitale economie en 
een wendbare, inclusieve arbeidsmarkt voor onze 

inwoners. De coronacrisis en de daarmee gepaard 
gaande recessie zorgt voor grote onzekerheden 
over de economie. De onderstaande uitvoeringslij-
nen zijn nog steeds belangrijk, maar de prioriteiten 
zullen variëren, evenals de manier van uitvoeren. 
Ongetwijfeld zullen de jaarplannen in de loop van 
het jaar aangepast worden op de actualiteit.
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1. Regionale economische strategie

Doel 
Een gezamenlijke koers voor de inzet van de MRA en afzonderlijke deelnemers op economische ontwikkeling in de regio 
(inclusief onderwijs-arbeidsmarkt en innovatiebeleid), algemene promotie in lijn met deze strategie.

Strategie
Het herstel uit de coronacrisis zal de rode draad vormen, 
waarbij in overleg met het Rijk en triple-helix-stakeholders 
wordt bepaald wat de kansrijke richtingen zijn voor de MRA. 
Invest-MRA kan als vehikel dienen om het herstel aan te 
jagen.

Resultaten 2021
•  Versterking van het economisch profiel van de  

afzonderlijke deelregio's en de MRA als geheel.
•  Groei werkgelegenheid in de afzonderlijke deelregio's. 

2. Werkmilieus (Plabeka)

Doel 
• Een optimale balans in vraag en aanbod werklocaties op schaal van de MRA en in de deelregio’s
• Het bevorderen en faciliteren van ruimtelijke spreiding van de economisch dynamiek (“schaalsprong”)
• De verdere ontwikkeling van toekomstbestendige werklocaties

Strategie 
Uitgangspunt zijn de bestuurlijke afspraken, zoals vastge-
legd in de Uitvoeringsstrategie Plabeka en vastgesteld juni 
2019. Ten opzichte van eerdere Plabeka-afspraken, ligt nu 
meer dan ooit het accent op de kwaliteit van werklocaties 
en minder op de kwantiteit. Dat betekent ook dat binnen 
de gemaakte afspraken via heldere procedures nieuwe initia-
tieven op regionale schaal afgwogen kunnen worden.

Resultaten 2021
1. Monitor 
2. Ontwikkelperspectieven 
3. Regionale datecenter strategie 
4. Herstructurering bedrijventerreinen

3. Human Capital

Doel 
1)  De arbeidsmarkt in de MRA is in hoge mate adaptief en in balans, wat betekent dat er evenwicht is in de vraag en  

het aanbod en waar nodig instrumenten zijn om vraag en aanbod in balans te brengen. 
2)  De MRA draagt bij aan een klimaat voor een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen. Daarin spelen een skillsgerichte 

arbeidsmarkt en een flexibel en wendbaar beroepsonderwijs een belangrijke rol
3)  Voor díe vakgebieden die sterk aan verandering onderhevig zijn, draagt de MRA bij aan de ontwikkeling van T-shaped 

professional.

Strategie 
•  Verduurzamen en bevorderen van kennisontwikkeling 

rondom de bestaande onderwijsinfrastructuur met PPS'en 
ten behoeve van een krachtig en goed gespreide onder-
wijsinfrastructuur met actueel curriculum. 

•  Verduurzamen House of Skills, als groeiend antwoord op 
de 500.000 banen op middelbaar beroepsniveau die de 
komende 20 jaar door technologisering zullen verdwijnen 
of veranderen. 

•  Stimuleren van het programma TechConnect van de  
Amsterdam Economic Board met de ambitie om 50.000 
banen in het MKB te ondersteunen in hun digitale transitie.

•  HCA Klimaatagenda. Onder de HCA Klimaatagenda  
worden projecten geïdentificeerd en geïnitieerd in de loop 
van 2021.

Resultaten 2021
1. Platform Ecosystem Mapping Talent- tech & sustainability
2. Techconnect 
3. HoS Transferpunt Zorg
4. Escaperoom Duurzaamheid en/of zorg (Digitaal)
5. Transferpunt jongeren 
6. Jongerenvouchers (BBL)
7. ServicePunt techniek
8. Visie op goed werk (geverschap)
9. PO 5e dag.
10. HCA klimaatagenda
11. Digitale Werkplaats ICT werkproject
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4. Circulaire economie

Doel 
100% circulaire economie in 2050.

Strategie 
1. Aanpak op materiaal-en grondstofstromen 
2. Circulaire inkoop en innovatieve aanbesteding 
3. Circulaire gebiedsontwikkeling 

Resultaten 2021
1. Mogelijk maken van ketenvorming op textiel. 
2. Verbeteren van de kwaliteit van ingezameld textiel. 
3.  Vergroten van de transparantie van verwerkingswijze 

textiel. 
4. Versterken van de samenwerking met kennisinstellingen. 
5.  Vergroten van de zichtbaarheid van de MRA voor bedrij-

ven als inspirerende, circulaire hub voor mode en textiel. 
6.  Een gezamenlijke aanbesteding door MRA-partijen om de 

recyclecapaciteit voor luiers te realiseren. 
7. Uitvoeren en evalueren van het project Mazzelkontjes. 
8. Ketenaanpak Plastic, incl. verwerking. 
9. Uitvoering geven aan circulair inkopen met gemeenten. 
10.  Ten minste 25% van het volume van materiaalstromen 

plastic, textiel, luiers en biomassa wordt in 2025 hoog-
waardiger verwerkt. 

11.  MRA-gemeenten zoeken naar brede samenwerking op 
materialen aanpak voor alle huishoudelijke afval stromen 

12.  MRA-gemeenten komen tot gezamenlijke afstemming 
over nieuwe contracten op genoemde stromen na 
afloop van huidige contracten. 

13.  MRA is koploper op het gebied van circulair textiel en 
draagt op EU niveau bij aan minder textielafval en meer 
upcycling. 

14.  Waar wet- en regelgeving belemmerend werkt of verbe-
terd kan worden, wordt deze door lobby opgelost.

5. Energie-infrastructuur en data-infrastructuur

Doel 
•  Rijk en regio nemen de hoofdstructuur van de energie volwaardig mee in de afweging bij de verstedelijking van de MRA 

en koppelen deze aan de locaties voor opwek van hernieuwbare energie (RES) en verdere verstedelijking van de MRA in 
de periode 2020-2050. 

•  Rijk, regio en netbeheerders komen tot gezamenlijke koers om positie van Nederland als internationale hub voor data-
centers veilig te stellen en daarmee met kracht te kunnen blijven werken aan verdere digitalisering van de Nederlandse 
economie.

Strategie 
•  Rijk en regio spreken af om te komen tot een selectie van 

prioritaire no regret-maatregelen gericht op het oplossen 
van huidige capaciteitsproblemen in de energienetwerken 
in de periode 2020-2025 en 2025-2030, in relatie tot de in 
die periode voorgestelde verstedelijkingslocaties.

•  Rijk en regio gaan gezamenlijk aan de slag met uitwerking 
van belangrijke afwegingen. 

•  Rijk, Regio en netbeheerders maken gezamenlijke afspra-
ken over accomoderen van nieuwe datacenters en aanleg 
van 4e hyperconnectiviteitscluster in de MRA. MRA formu-
leert vestigingseisen voor nieuwe datacenters.

Resultaten 2021
1.  Rijk, regio en netbeheerders komen tot gezamenlijke 

afspraak over aanleg 4e hyperconnectiviteitscluster. 
2.  Rijk, regio en netbeheerders komen tot gezamenlijke 

afspraken m.b.t. vestiging van nieuwe datacenters. 
3.  Rijk en regio maken afspraken over aanpakken van ur-

gente capaciteitsproblemen in de energienetwerken.
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6
Versterk het functioneren en de leefkwaliteit van de Metropoolregio Amsterdam 
door te zorgen voor evenwichtige groei van de regio. Houd de woningbouw-
productie op peil en maak werk van een gebalanceerde spreiding van wonen,  
werken, voorzieningen en toerisme, gefaciliteerd door een goed functionerend  
metropolitaan mobiliteitssysteem en ingebed in een robuust landschappelijk raam-
werk. Zorg ervoor dat de groei van de regio bijdraagt aan een metropool die mensen 
samenbrengt, waar ook mensen met een laag of middeninkomen een woning kunnen 
betalen en waar alle inwoners profiteren van banen, onderwijs en (stads)cultuur. En 
zorg ervoor dat ruimtelijke ontwikkeling bijdraagt aan het waarborgen en realiseren 
van een veilige (klimaatadaptieve), gezonde en duurzame leefomgeving.

Opdracht 2 
Bouwen voor de 
woningbehoefte 
en met groei de 
leefkwaliteit  
van het geheel 
versterken

De woningbouwproductie moet nog meer versneld 
worden (hopelijk wordt de bouw niet al te zeer 
getroffen door de crisis). Op dit moment probeert 
de MRA al samen met het Rijk afspraken te maken 
tot 2030 met de bouw van meer dan 15.000 wonin-
gen per jaar. In de Verstedelijkingstrategie die we 
samen met het Rijk maken, ontwerpen we het 
langere termijnbeeld samen met infrastructuur en 

economische centra bij knooppunten. Het land-
schap kent daarbij een steeds hogere waardering  
in de directe leefomgeving net als kunst en cultuur 
dat op dit moment in een ongekende crisis verkeert.  
Al deze zaken worden in deze opgave in samen-
hang opgepakt en meteen ook op een klimaat-
bestendige manier om problemen in de toekomst 
te voorkomen.
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1. Verstedelijkingsstrategie 

Doel 
De Verstedelijkingsstrategie geeft uitwerking aan de grote en complexe opgaven op het gebied van wonen, werken, 
bereikbaarheid, landschap, verduurzaming (energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie) en inclusiviteiten leef-
baarheid. Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen.

Strategie
De doelstelling is om Rijk-regio-afspraken te maken voor 
gezamenlijke interventies om de gewenste verstedelijkings-
ontwikkeling gebiedsgericht en gefaseerd te realiseren  
met name voor de langere termijn (2030-2050), met voor-
sortering tot 2030.

Resultaten 2021
De Verstedelijkingsstrategie bestaat uit drie onderdelen
1.    Het verstedelijkingsconcept
2.    De fasering van de integraal te ontwikkelen gebieden
3.    Een investeringsstrategie
4.    Doorwerking in omgevingsagenda’s en uitvoerings-

programma's.

2. Wonen

Doel 
Voor een economisch en sociaal sterke metropoolregio zijn zowel voor de korte als voor de (middel)lange termijn  
voldoende woningen nodig van goede kwaliteit, evenwichtig verspreid over de regio, in leefbare steden en kernen:  
toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar en betaalbaar.

Strategie 
1.    Realiseren en behouden van divers en betaalbaar 

woningaanbod (nieuwbouw én bestaande voorraad), met 
evenwichtige spreiding binnen MRA en behoud leefbare, 
aantrekkelijke steden/kernen. 

2.    Aanjagen woningproductie (min. 15.000 woningen per 
jaar) en gebiedsontwikkeling (realiseren gemengde,  
levendige stadsharten goede bereikbaarheid) korte 
termijn. 

3.    Afstemming woningbouwopgave (middellange en  
lange termijn) op andere (ruimtelijke) opgaven, o.a.  
via Verstedelijkingsstrategie en Programma Klimaat-
adaptatie 

NB. Bij de woningbouwproductie ligt de focus van het  
programma op de versnellingslocaties en de 9 MRA-sleutel-
gebieden.

Resultaten 2021
Nieuwbouwproductie
1.    Productie van minimaal 15.000 woningen per jaar,  

waarvan ca. 5.000 sociale huur. 
2.    Goede samenwerking en afspraken over gebiedsontwik-

keling in de sleutelgebieden (wonen, economie, klimaat, 
circulair, mobiliteit, etc).  

3.    Volgende tranche(s) Bouwimpuls BZK aangevraagd  
en toegekend gekregen. 

4.    Realisatie van substantieel deel flexwoningen  
(3.000 is afspraak woondeal).

Betaalbaar en toekomstbestendig
5.    Instrumentarium van het Rijk om te sturen op betaal-

baarheid bestaande voorraad.  
6.    Verbetering van de investeringscapaciteit van corpora-

ties in de MRA, door maatregelen van het Rijk.
7.    Afspraken over de opgaven sociale huur, middeldure 

huur, betaalbare koop en huisvesting doel- groepen 
(zoals studenten, internationals, arbeidsmigranten).

8.    Meer aandacht en inzet voor energieneutraal, klimaat-
adaptatief en circulair in nieuwbouw en ontwikkelingsge-
bieden en bestaande voorraad en wijken.

Inzicht, analyse en kennisdeling
9.    Inzicht en analyse situatie en ontwikkeling woningmarkt, 

woningbehoefte, plancapaciteit en productie.
10.  Kennisdeling en goede ontsluiting actuele woning-

marktonderwerpen en goede benutting van elkaars ken-
nis en ervaring over bouwen, wonen, behoud betaalba-
re voorraad, leefbaarheid en toekomstbestendigheid.
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3. Landschap

Doel 
De versterking van de landschappelijke kwaliteit, de biodiversiteit, het remmen van bodemdaling en het vergroten van 
recreatiemogelijkheden. 

Strategie 

1.    Het benoemen en ontsluiten van landschappelijke waar-
den. 

2.    Het maken van afspraken over de te nemen investerings-
maatregelen. 

3.    Het maken van afspraken over de rol van de MRA en de 
benodigde middelen (kennis, capaciteit en geld).

Resultaten 2021

1.   Vaststellen investeringsprogramma MRA Landschap.
2.   Debat over voorstel met meerdere bekostigings-

modellen.
3.   Uitwerking rol en functie kennishuis voor landschap.
4.   Afspraken over intensievere samenwerking met partners
5.   Landschap stevig onderdeel Omgevingsagenda NW.
6.   Participatie in NBTC-themajaar ‘Ode aan het Landschap’
7.    Uitwerking gegeven aan het principe landschaps-

inclusiviteit binnen de programma’s wonen, energie, 
bereikbaarheid en klimaat.

8.    In minimaal twee deelregio’s bovenlokale samen-
werkingsprocessen geïnitieerd.

9.    Twee nieuwe buitenpoorten geopend.

4. Transitieopgave Klimaatadaptatie 

Doel 
Een klimaatbestendige MRA in 2050, bestand tegen de impact van extremer weer (droogte, hitte, hoosbuien) en toene-
mend overstromingsrisico vanuit de zee of de rivieren. Zodat optredende schade niet toeneemt, gezondheidsproblemen en 
slachtoffers worden voorkomen en de leefbaarheid verbetert.

Strategie 
De MRA laat lokaal wat lokaal moet en al gaande is. De 
meerwaarde van de MRA – als bestuurlijke overlegstructuur 
tussen inliggende gemeenten, provincies en waterschap-
pen – ligt bij afstemming over uitgangspunten en afspraken 
op regionaal niveau gericht op ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen, m.n. gericht op klimaatbestendige gebieds-
ontwikkeling en vitale en kwetsbare infrastructuur.

Resultaten 2021
Programmamanagement
1.    Strategie voor het benutten van de uitvoeringsgelden 

van bestuursakkoord klimaatadaptatie 2021-2023 
2.    Criteria voor leidend principe toekomstbestendig metro-

pool vastgesteld 
3.    Samenwerking Deelactielijnen transitie opgaven leefom-

geving (MRA Agenda 2.0 – actielijn 2.4) vormgegeven 
Klimaatbestendige nieuwbouw / gebiedsontwikkeling 
4.    Convenant Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling  
5.    Ambities en uitgangspunten klimaatbestendig getest op 

alle MRA-sleutelgebieden 
Vitale en Kwetsbare infrastructuur 
6.    Bewustwording voor vitale en kwetsbare infrastructuur 
7.    Betrekken netbeheerders en drinkwaterbedrijven 
Resilience by Design  
8.    Vervolg onderzoek klimaatbestendige investeringen en 

betaalbaarheid  
Communicatie / Bewustwording 
9.    Kennis ontsloten op MRA-website / MRA-klimaatatlas 

nieuwsbrieven en webinars
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5. Transitieopgave Energietransitie

Doel 
Aanjagen van initiatieven van regionale overheden en marktpartijen die bijdragen aan de energietransitie en een klimaat-
neutrale MRA in 2050. 
Integreren van energietransitie in andere uitvoeringslijnen van de MRA Agenda en formuleren van bijbehorende acties .

Strategie 
Gegeven de beperkte rol van de MRA op het dossier  
energietransitie moet de inzet vanuit de MRA aansluiten op 
en goed afgestemd zijn met, inzet vanuit andere publieke 
(en private) organisaties. Bij elke actie moet de vraag  
worden gesteld of deze met partners uit de MRA samen  
kan / moet worden opgepakt. 
Inzet vanuit MRA moet voedend zijn voor leidende trajecten.

Resultaten 2021
Programmamanagement 
1.  Criteria voor leidend principe toekomstbestendig metro-

pool opstellen 
2.  Samenwerking Deelactielijnen transitie opgaven leefom-

geving (actielijn 2.4) vormgegeven 
3.  Organisatie van 3e MRA Duurzaamheid Top 
Human Capital Agenda Klimaatopgave 
4.  Organisatie stakeholdersbijeenkomst HCA K 
5.  Vaststelling vervolgacties HCA K (in samenspraak met 

andere landelijke en regionale stakeholders)  
Warmtekoudeprogramma 
6.  Ondersteunen van RES-regio’s bij voorbereiding en uit-

voering van Regionale Structuur Warmte  
7.  Organisatie stakeholdersbijeenkomst 
Smart Energy Systems 
8.  Vaststelling uitvoeringsprogramma Smart Energy Systems 
9. Organisatie stakeholdersbijeenkomst 
Communicatie 
10.  Kennis ontsloten via website MRA Duurzaam, nieuws-

brieven, bijeenkomsten en webinars.

6. Kunst, Cultuur en Erfgoed

Doel 
De hoofddoelstellingen van het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed zijn:
•  Het bevorderen van de cultuur participatie in de gehele MRA.
•  Het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedinstellingen in de gehele MRA.

Strategie 
Erfgoed: we bevorderen duurzaam behoud en het toe-
komstbestendig maken van het materiele en immateriële 
erfgoed in de MRA.
Ruimte: we benutten de ruimte in de MRA optimaal voor 
kunst, cultuur, erfgoed en creatieve industrie.
Samenwerking: we bevorderen en faciliteren kennis, uitwis-
seling en samenwerking op het gebied van kunst, cultuur en 
erfgoed in de MRA.
Toegankelijkheid: we maken kunst, cultuur en erfgoed in de 
MRA zo toegankelijk mogelijk voor inwoners en bezoekers.
Cultuur aan de basis: alle kinderen en talenten in de MRA 
moeten de kans krijgen om hun creatieve talent te ontdek-
ken, te ontwikkelen, en te ontplooien.

Resultaten 2021
1.  Module 2 Cultuurmonitor MRA (Boekman) Samen werking 
2.  Uitvoering Proeftuin Bereikbaarheid & Promotie  

Cultuur Toegankelijkheid  
3.  Uitvoering pilot Cultuureducatie Cultuur aan de basis 
4.  Actieplan Broedplaatsen MRA Ruimte 
5.  Uitbreiding Cultuurhistorische Waardenkaarten  

Erfgoed 
6.  Organisatie MRA Cultuurcongres Samenwerking 
7.  Kennissessies Kunst, Cultuur en Erfgoed MRA  

Samenwerking 
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7. Recreatie en Toerisme

Doel 
Zorgen dat (nationale en internationale) bezoekers gericht bijdragen aan het verhogen van de leefkwaliteit van de inwoners 
van de MRA.

Een goed evenwicht tussen bewoners, bezoekers en bedrijven.

Strategie 
•  Inzetten op het groter maken van de bestemming ‘Amster-

dam’ (geen onderscheid tussen stad en regio: dag- en ver-
blijf bezoek aan de gehele MRA). Spreiding van bezoekers.

•  Door middel van onderzoek naar de toeristische draag-
kracht van gebieden en de toeristische druk in gebieden in 
beeld brengen van de ontwikkelruimte is, en in welke ge-
bieden de groei van het aantal bezoekers gericht ingezet 
kan worden om het niveau van leefkwaliteit te bevorderen.

Resultaten 2021
1.   Betere spreiding van internationale dag- en verblijfs-

bezoekers.
2.    Uitvoering en oplevering onderzoek ontwikkelruimte.
3.   Herijking Strategische Agenda Toerisme.
4.    Meer bezoekers per fiets de regio in.
5.   Ontwikkeling van de juiste accommodatie op de juiste 

plek, waar mogelijk in combinatie met leisure voorzienin-
gen.

6.      Gebiedsgerichte pilot New Land.
7.    Concrete acties n.a.v. uitvoering Strategische Agenda.



Werkplan 2021 22

7
Zorg – in nauwe samenhang met de andere bestuurlijke opdrachten – voor een regio-
naal mobiliteitssysteem, waarmee de bereikbaarheid voor inwoners en bezoekers van 
de regio wordt verbeterd, de groei en verdere integratie van de metropoolregio 
mogelijk wordt gemaakt en een omschakeling naar duurzame mobiliteit wordt gesti-
muleerd. Zet daarbij in op een schaalsprong van het mobiliteitssysteem: efficiënter 
gebruik van het huidige systeem, uitbreiding van het mobiliteitsnetwerk en het ver-
binden van modaliteiten om het overstappen tussen modaliteiten te optimaliseren en 
zo de hele regio bereikbaar te houden.

Opdracht 3  
Vaart maken  
met het metro po-
litaan mobiliteits-
systeem

Ons mobiliteitssysteem zorgt ervoor dat wij ons 
kriskras kunnen bewegen tussen woning, werk, 
school en recreatie. Daarnaast vormen onze  
stations, snelwegen en (lucht)havens een belangrijk 
knooppunt in Nederland en internationaal voor 
mensen en goederen. Maar het systeem loopt op 
alle fronten vast en is toe aan een schaalsprong. In 
het programma Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid 

en in het OV Toekomstbeeld is dit duidelijk aan-
getoond. Met metro- en corridorstudies en met 
onderzoek naar knoop- en overstappunten wordt 
samen met het Rijk gewerkt aan goede MIRT- 
afspraken. Het wegnemen van knelpunten in het 
fietsroutenetwerk en programma’s voor duurzame 
en innovatieve mobiliteit zijn daarbij actief  
opgenomen in het jaarplan.
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1. Schaalsprong mobiliteitssysteem

Doel 
Een gezamenlijke strategie voor de schaalsprong in het mobiliteitssysteem en de uitvoering daarvan met bijzondere aan-
dacht voor de samenhang met ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken, de bereikbaarheid van economische 
toplocaties, duurzame vormen van mobiliteit, een klimaatbestending mobiliteitssysteem, de verbinding van OV- en auto-
georiënteerde mobiliteitssystemen (overstapmogelijkheden bij ov-knooppunten) en de beschikbaarheid en betaalbaarheid 
van mobiliteit voor alle inwoners van de MRA.

Strategie
•  Inhoud en uitvoering geven aan de afspraken voor de 

schaalsprong van het mobiliteitssysteem van de MRA, in 
nauwe samenhang met de verstedelijkingsstrategie en de 
regionale economische strategie.

•  Ontwikkelen van alternatieve en innovatieve bekostigings-
opties voor de benodigde investeringen in het mobiliteits-
systeem.

•  Monitoren en coördineren van de uitvoering van mobili-
teitsprojecten in de regio.

•  Monitoren van het functioneren van het regionaal mobili-
teitssysteem.

•  Programma met eigen governance (SBAB, LOVT) het 
platform gebruiken ten behoeve van standpuntbepalen en 
bepalen wat te agenderen richting het Rijk.

Resultaten 2021
1.    Geslaagd BO Leefomgeving: begin juni.
2.    Geslaagd BO MIRT.
3.    Uitvoering Jaarplan MRA Spoorgroep.
4.    MRA Spoorkaart gereed.
5.    Uitwerking bouwstenen ROVT: PvA gereed.

2. Fiets

Doel 
1.  Een samenhangend en hoogwaardig regionaal fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en 

vanuit het stedelijk gebied de natuur in kunnen fietsen. 
2.  Met fietsvoorzieningen bij belangrijke haltes en OV-knooppunten, waarmee voor- en natransport per fiets en het gebruik 

van regionaal openbaar vervoer en de inrichting van haltes aantrekkelijker wordt.

Strategie 
Programmatische aanpak fietsroutenetwerk en voorzienin-
gen in SBAB-verband (met voorafgaand uitvoeringsafspra-
ken over financiering door partijen, coördinatie, monitoring 
en kennisuitwisseling), communicatie, (gecoördineerd) 
overleg met ProRail, Fietsersbond.

Resultaten 2021
1.  10 knelpunten (asfalteren, verbreden, verlichten, kruis-

punten, bewegwijzering) op routes:
2.  Almere
3.  IJmond
4.  Rond Schiphol
5.  Haarlem - Amsterdam
6.  Amstelveen
7.  Binnenring Amsterdam
8.  NS-stations: Fietsparkeervoorzieningen R-Net-haltes
9.  Fietsparkeervoorzieningen R-Net-haltes

3. Duurzame en innovatieve mobiliteit

Doel 
Regionaal uitwerking geven aan het thema Mobiliteit van het Klimaatakkoord, verdere ontwikkeling van een regionaal 
netwerk van publieke oplaadpunten voor elektrisch vervoer, realisatie van kansrijke smart mobility toepassingen binnen de 
MRA en mensen verleiden hun reisgedrag aan te passen om piekbelasting van het mobiliteitsnet tegen te gaan en keuzes 
voor duurzame mobiliteitsopties te stimuleren.

Strategie 
Samenwerking tussen deelprogramma Slim & Duurzaam, 
Regionaal duurzame mobiliteitsprogramma, Smart Mobility, 
Samenwerkingsagenda Logistiek en GD Zes-samenwerking  
samenbrengen in Rijk-Regio-SBAB-programma

Resultaten 2021
1.    Programma opzet gezamenlijke aanpak GD ZES.
2.    Uitvoering Amsterdam Logistics Programmateam.
3.    Oprichting Ovalen Tafel Logistiek.
4.    Uitvoering jaarplan Smart Mobility 2021. 
5.    Maximaal 4,2 megaton CO2 uitstoot.
6.    Definitieve vaststelling RMP bij alle MRA-partners.
7.    Integrale monitoring RMP.
8.    MRA brede werkgeversaanpak.
9.    Multimodaal MRA-netwerk korte en langetermijnaanpak.
10.  MRA Elektrisch: 1000 laadpalen in 2020, 1500 in 2021, 

etc.
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8Bijlage

Uitgewerkte jaarplannen van alle uitvoeringslijnen 
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Een integrale gezamenlijke visie op de regio en de MRA-samenwerking, 
die richting geeft aan het handelen van de MRA en die partners  
enthousiast maakt om met de MRA samen te werken.
• Inhoud geven aan de samenbindende visie op de regio, samen  

met de partners.
• Bewaken van de samenhang tussen de MRA-activiteiten en hun 

bijdrage aan de visie.
• Uitdragen van de visie (promotie).
• Actualiseren van de Strategische Agenda in 2024, of eerder als daar 

aanleiding toe is.

Bestuurlijk trekker: Femke Halsema 
Ambtelijke opdrachtgever: Emiel Reiding
Ambtelijke trekker: nnb

Voor die visie is het belangrijk dat alle MRA-deelnemers betrokken 
worden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Dat kan direct, door een directe 
plaats aan tafel bij overleggen en bijeenkomsten, maar ook indirect, 
door op deelregionale schaal af te stemmen. 

De Agendacommissie stemt af tussen de Platforms en trekt het inhou-
delijke / strategische kader uit de grote programma’s, de Regiegroep 
stuurt de gezamenlijke visie (identiteit) aan.

Het MRA Bureau coördineert, enkele van de grote deelnemers 
(Amsterdam, Noord-Holland, Almere) lopen voorop.

• Een onderscheid tussen een samenbindende visie op de regio en 
de MRA-samenwerking enerzijds (een verhaal over identiteit, wie zijn 
we, wie willen we zijn) en een strategische visie anderzijds (inhoude-
lijke kaders op de verschillende thema’s waar we ons binnen willen 
bewegen).

• Die laatste categorie krijgt vooral vorm binnen de grote inhoudelijke 
integrale programma’s (zoals de verstedelijkingsstrategie, samen 
bouwen aan bereikbaarheid, de sleutelprojecten, de MRA Agenda, 
enzovoort). Verkend moet worden of het zinvol is om de strategische 
elementen uit deze stukken samen te voegen in een overzichtelijke 
notitie.

Samenwerking moet worden gezocht met:
• Bedrijfsleven
• Kennisinstellingen
• Buurgemeenten- en regio’s
• Het Rijk

De meeste kosten die zullen worden gemaakt bij dit onderdeel zijn 
proces en communicatie kosten. Veel betreft ambtelijke inzet van de 
deelnemers. 
Qua kosten moet gedacht worden aan:
• Zaal huur en catering voor bijeenkomsten
• Kosten voor drukwerk
• Communicatiekosten voor de promotie van de visie
• Enzovoort
Dekking van deze kosten kan geschieden uit begrotingsposten als  
‘Bureaukosten’ en ‘Communicatiekosten’ van het MRA Bureau.

Er is niet echt sprake van de opbouw van kennis in de inhoudelijke zin 
van het woord. Wel is het van belang dat de visie goed uitgedragen 
wordt, dat draagvlak en ambassadeurschap ontstaat, en dat partijen 
die we proberen te beïnvloeden (Den Haag, Europa, buurgemeenten) 
weten waar we voor staan als MRA en wat onze belangen zijn.

De lobbystrategie wordt afhankelijk van de inhoud. Momenteel is vanuit 
de evaluatie van de MRA-samenwerking een traject in uitvoering om tot 
een gezamenlijke visie te komen. Deze is naar verwachting eind 2020 
gereed: dan kan ook gekeken worden welke lobby strategie het meest 
passend is. Dit onderdeel zal dus pas aan het eind van het jaar worden 
gevuld. De Agendacommissie is primair verantwoordelijk voor de lobby, 
maar een groot aantal andere spelers in de MRA speelt hier een belang-
rijke rol. Een gezamenlijk geluid in Den Haag en Europa is essentieel bij 
elke strategie .

De visie is begin 2021 gereed, en zal daarna periodiek worden ge-
actualiseerd aan de hand van actuele ontwikkelingen en hetgeen wordt 
besproken in de verschillende MRA gremia. Hiervoor worden proces-
afspraken gemaakt.

• Bij zowel de gezamenlijke visie (identiteit) als het strategische  
kader speelt integraliteit een grote rol. Afwegingen op het ene  
inhoudelijke dossier hebben immers veelal ook consequenties voor 
het andere inhoudelijke dossier. Als je ergens een nieuw woonge-
bied voor ogen hebt, vraagt dat ook wat qua mobiliteit of voor-
zieningen (energie, detailhandel, onderwijs, enzovoort), misschien 
ook wel voor werklocaties, en heeft dat wellicht ook impact op het 
bestaande landschap. 

• Alle activiteiten om tot een visie te komen zullen daarom een 
integraal karakter hebben. Dat is nu ook al zichtbaar bij de grote 
strategische programma’s als de verstedelijkingsvisie, samen bouwen 
aan bereikbaarheid of de sleutelprojecten: die hebben allemaal een 
groot aantal integrale punten in zich.

Uitvoeringslijn 0.1: Visie

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit
Lobby strategie

Middelen en dekking

Een visie is per definitie een blik op de toekomst. Goede procesafspra-
ken over actualisatie zorgen ervoor dat de visie actueel blijft.

De coronacrisis heeft een grote impact op de Metropoolregio Amster-
dam. Op haar inwoners, op de economie. En ook op de activiteiten 
en doelstellingen die we als samenwerkende overheden in de MRA 
hebben.

De effecten op onze activiteiten en doelstellingen worden momenteel 
zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt voor alle programma’s, maar zijn 
in veel gevallen ook aan dagkoersen en nieuwe actuele ontwikkelingen 
naar aanleiding van de Coronacrisis onderhevig.

De programma’s en projecten die de MRA uitvoert om haar doelstellin-
gen te verwezenlijken monitoren nauwgezet de ontwikkelingen die van 
invloed zijn op die programma’s, en als de actualiteit daarom vraagt, 
worden de programma’s of de doelstellingen en bijbehorende activi-
teiten bijgesteld. Uiteraard indien nodig na bestuurlijke afstemming in 
het passende MRA-gremium. Dergelijke zaken kunnen ook van invloed 
zijn op de visie, en moeten daarom ook een plek krijgen in de proces-
afspraken over de actualisatie.

Met het vaststellen van de MRA Agenda door alle deelnemers hebben 
die deelnemers ook aangegeven dat zij instemmen met ‘evenwichtig’ 
als randvoorwaarde voor de dingen die we doen. 

Bij de vorming van een visie (zowel de indentiteit als een strategisch 
kader) is dit daarmee een van de vertrekpunten.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig



Werkplan 2021 26

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. Een gezamenlijke visie (identiteit)

2. Inzicht in een integraal strategisch kader (inhoudelijk)

3. Draagvlak en ambassadeurschap bij MRA-deelnemers

4. Procesafspraken over actualisatie

5. Doorvertaling in de lobbystrategie

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Opstellen van een visie (identiteit), 
traject Ben Verwaayen

Ben Verwaayen
Onder aansturing van de Regie-
groep

Q1 2021

2.  Formuleren van een opdracht voor 
een verkenning naar het samenstellen 
van een strategisch kader (inhoude-
lijk)

Agendacommissie
Dagelijkse aansturing door DO 
MRA, uitvoering MRA Bureau

Q1/Q2 2021

3.  Verkennen of het samenstellen van 
een strategisch kader (inhoudelijk) 
nuttig en wenselijk is

Agendacommissie
Dagelijkse aansturing door DO 
MRA, uitvoering MRA Bureau

Q1/Q3 2021

4.  Communicatieplan opstellen voor 
draagvlak en ambassadeurschap bij 
MRA-deelnemers

Agendacommissie
Dagelijkse aansturing door DO 
MRA, uitvoering MRA Bureau

Q3/Q4 2021

5.  Uitvoering communicatieplan Agendacommissie
Dagelijkse aansturing door DO 
MRA, uitvoering MRA Bureau

Vanaf Q4 
continu

6.  Opstellen van procesafspraken over 
de actualisatie van visie (identiteit) 
en (samenstellen van een) strategisch 
kader (inhoudelijk)

Agendacommissie
Dagelijkse aansturing door DO 
MRA, uitvoering MRA Bureau

Q3 2021

7.  Doorvertaling van de visie (identiteit) 
en met name het strategisch kader 
(inhoudelijk) in de lobbystrategie

Agendacommissie
Dagelijkse aansturing door DO 
MRA, uitvoering MRA Bureau

Q3 2021

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Uitvoeringslijn 0.1: Visie
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Het doel van deze uitvoeringslijn is goede en vruchtbare samenwerking 
met het Rijk en de EU: wet- en regelgeving faciliteert ontwikkelingen in 
de MRA, productieve kennistransfers en investeringen in onze regio's. 

Marja Ruigrok: bestuurlijk trekker
Dir MRA: ambtelijk opdrachtgever
Koen Faber: ambtelijk trekker
Rutger (Flevo), Dave (Ams), Petra (NH), Jetske (Alm), Herman (ZaSt), 
Milos (VRA), Dimitri (Haarlem / Flevo): PA-collega’s i.r.t. Rijk
Martijn (NH), Dagmar (Ams): adviseurs Europa / metropolen & 
MRA-collega’s met expertise EU-gelden.

Richting het Rijk wordt voor de dossiers mobiliteit en wonen gewerkt 
met specifieke Lobbystrategieën. Deze komen terug in de bestuurlijke 
overleggen. 

Richting Europa wordt gekozen voor specifieke dossiers waarbinnen 
gericht wordt gewerkt aan versterking van de positie ten behoeve van 
kennis, financiën en beïnvloeding.  

De externe partners komen grotendeels langs de lijn van inhoud /  
programma’s, dat kan in coalitie- of projectpartnerschap. 

In Europees - internationaal verband zijn andere metropolen partners, 
lidmaatschap van essentiële netwerken (METREX, ACR+) is daarvoor 
vereist.

• Lidmaatschappen 
• Voorinvesteringen (bijv. projecten)
• Traineevergoeding / inzet in Brussel
• Reiskosten 
• Bijdragen aan internationale activiteiten
• Representatie 
• Let op: een aantal MRA-partners investeren (flink) in de vorm  

van capaciteit 

Vanuit de PA-functie wordt informatie van Rijk en Europa gevolgd, rele-
vante informatie wordt doorgespeeld aan programmamanagers.

Kennisdeling binnen de PA-functie vindt plaats door zowel richting het 
Rijk als Europa met meerdere collega’s op te trekken.

n.v.t. , zie programma’s 
Acties voor samenwerking vinden plaats vanuit de programma’s of 
platforms, de PA-functie is ondersteunend daaraan. 

Algemene doelstelling is betere positie in en toegang tot (inter-)natio-
nale netwerken.

De oriëntatie op het Rijk en Europa moet in steeds meer programma’s 
gemeengoed zijn, vanuit gedwongen winkelnering (bijv financiële 
afhankelijkheid) of vanuit kansen en meerwaarde in beïnvloeding en 
kennistransfer. 

Uitvoeringslijn 0.2: Rijk & Europa

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Middelen en dekking

We werken samen met Rijk, Europa en andere metropolen om de  
MRA langs toekomstbestendige principes vorm te geven. 
• Op welke onderdelen vanuit de Green Deal kunnen we als MRA 

inspelen?
• Wat zijn goede voorbeelden uit andere metropolen voor een circu-

laire economie?
• Hoe reduceren andere metropolen de uitstoot?
• Wat hebben we van het Rijk nodig voor de schaalsprong van het 

OV-systeem?

De MRA Agenda is een agenda voor herstel uit de coronacrisis. Het 
startpunt voor de activiteiten in de MRA is anders, en ook van invloed 
op relevante punten in de verhouding tot het Rijk. 
Voor het Rijk is de MRA een noodzaak én biedt kansen om het econo-
misch, duurzaam en sociaal herstel uit de crisis bespoedigen. Als MRA 
voelen we ook onze verantwoordelijkheid daarin. 
Dat is de centrale boodschap naar het Rijk. 
Met andere metropolen kijken we naar goede voorbeelden en initiatie-
ven voor economisch, duurzaam en sociaal herstel uit de coronacrisis. 
In relatie tot Europa is het afwachten wat het beleid en MeerjarigFinan-
cieelKader eruit gaat zien. 

We werken samen met Rijk, Europa en andere metropolen om de  
MRA langs evenwichtige principes vorm te geven. 
• Hoe houden andere metropolen mobiliteit en wonen betaalbaar en 

toegankelijk?
• Hoe zorgen met het Rijk voor betaalbare elektriciteit en warmte? 

Hoe organiseren andere metropolen deze systemen?
• Hoe zorgen we samen met het Rijk voor een sterke arbeidsmarkt?
• Welke rol hebben andere metropolen in thema’s als kansengelijk-

heid, onderwijs en wat doen ze daarin?

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1.  Rijk: financiële support voor OV-projecten, ten eerste metro aansluiting Schip-
hol - Hoofddorp

2.  Rijk: woondossier: invoering van een noodknop voor maximering huurprijs

3.  Rijk: woondossier: afschaffing verhuurheffing corporaties (vergroten investe-
ringsvermogen) 

4.  Rijk: woon/ mobiliteit: betere ontsluiting van (nieuwe) woonlocaties

5.  Rijk: arbeidsmarkt: mobiliteit van arbeidskrachten over de arbeidsmarkt  
verbeteren

6.  EU: Circulaire Economie: realiseren van 1 project met co-financiering uit de EU

7.  EU: CE: participatie in 3 internationale bijeenkomsten ten behoeve van  
kennisuitwisseling

8.  EU: CE: positionering MRA als sterke/ koploper CE regio.

9.  EU: metropool: uitwisseling (werkbezoeken) met 2andere metropolen op 
inhoud én algemeen

10. EU: metropool: participatie in 2 METREX-conferenties

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Inzet in aanloop landelijke verkiezin-
gen, meerdere acties in de vorm van 
contactmomenten en werkbezoeken 
op inhoud en langs partijlijnen

Koen +  
alle PA-adviseurs

2. Afstemming lobby-inzet Rijk Koen
I.s.m. bestuurlijk trekker, peri-
odieke agendering platforms, 
agendacommissie, regiegroep

3. Continueren lobbystrategie mobiliteit 
Petra D (NH), 
Dave (Ams)  
Milos (VRA)

Ieder platform afstemmen

4. Continueren lobbystrategie wonen
Petra D (NH), 
Dave (Ams)

Ieder PHO Bouwen en Wonen 
afstemmen

5.  Support MRA-partners lobby energie-
transitie op niveau MRA

Rutger (Flevo), 
Dave (Ams)

Afstemming PHO Duurzaamheid

6.  Europa: ‘scouten’ van een kansrijke 
en waarde-toevoegende call, opstel-
len van/ meedoen met een proposal

Marten Boels
In nauwe samenwerking met 
Koen Faber

7. Bezoek jaar-conferentie METREX n.t.b.
In afstemming met Amsterdam, 
inhoudelijk expert passend bij 
het thema

8.  EU: zichtbaarheid extern via nieuws-
brieven, conferenties, Brussel-verte-
genwoordiging

Koen

9.  EU: intern MRA: EU zichtbaar maken, 
drempel zo laag mogelijk voor 
MRA-programma’s. 

Koen

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Uitvoeringslijn 0.2: Rijk & Europa
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De slagkracht van de MRA vergroten door het actief beter benutten 
van het externe netwerk. Sterkere verbindingen structureel vormgeven 
tussen het MRA-regionetwerk en externe partners, zowel publiek als 
privaat (andere overheden zoals het Rijk en de Waterschappen, Amster-
dam Economic Board en breder het bedrijfsleven, de kennisinstellingen, 
diverse maatschappelijke organisaties, instituten). 

• Actieve rol voor de MRA-programmamanagers en secretarissen. Per 
programma zullen de relevante externe partners per fase bepaald 
worden. 

• Goede communicatie met en betrekken van de AEB.
• Goede afstemming met de strategische rol van de bestuurders en 

bestuurlijke opdrachtgevers.

• Verder ontwikkelen van de MRA als netwerkorganisatie door 
overzichtelijke communicatie over activiteiten, contactpersonen per 
onderwerp, netwerkactiviteiten als congressen en kleine en grotere 
thematische bijeenkomsten.

• Streven naar het meer en eerder betrekken van deze partners bij 
bestuurlijke keuzes bij belangrijke programma’s,.

• Vanuit de MRA-activiteiten netwerken opbouwen in en tussen de 
deelregio’s 

• Gericht ontwikkelen van relaties met andere stedelijke regio’s op 
basis van gedeelde opgaven en belangen.

• Tevens internationaal netwerk verstevigen om best practices te 
kennen.

• Amsterdam Economic Board plus hun netwerk van grote bedrijven 
als NS, Philips, TATA, Schiphol, AH

• ORAM/ VNO-NCW /MKB
• NEPROM/ IVBN/ AFWC/ Bouwend Nederland
• Ministeries I en W, BZK
• Regio’s Utrecht, Eindhoven, MRDH
• Amsterdam & Partners
• VU, UVA, Hogescholen in de regio
• Per uitvoeringslijn zijn specifieke partners te benoemen met de 

concrete contactpersonen.

• Streven naar het meer en eerder betrekken van deze • Voor de alge-
mene MRA bijeenkomsten (congres, conferenties, etc.) is een bedrag 
van xxx gereserveerd binnen de MRA begroting.

• Thema gerichte activiteiten met namen uit de betreffende uitvoe-
ringslijnen financieren.

• Public affairs budget behelst ook bezoek congressen en andere 
internationale partners. 

• De verschillende georganiseerde bijeenkomsten (congres, confe-
renties, frequent ambtelijk en bestuurlijk overleg) dragen bij aan 
kennisuitwisseling, beter inzicht in belangen en gerichte afstemming.

• Geen expliciete lobby voor dit onderwerp. Wel maken lobby activi-
teiten inherent deel uit van de te nemen acties.

• Door meerjarige samenwerking met externe partners wordt de on-
dernemende en innovatieve kant van de MRA Agenda veel sterker.

Het MRA-netwerk vergroten en intensiveren is in grote mate verbonden 
met zowel de inhoudelijke uitvoeringslijnen als de public affairs activitei-
ten van opdracht 0.2 alswel ook uitvoeringslijn 0.4 Kennishuis MRA.

Uitvoeringslijn 0.3: De MRA als netwerkorganisatie

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

IntegraliteitLobbystrategie

Middelen en dekking

Hoewel dit geen inhoudelijk uitvoeringslijn is, kunnen we de keuze van 
ons netwerk wel bijdragen aan het basisprincipe toekomstbestendig:
• Aan de toekomstbestendigheid van het MRA-netwerk wordt 

bijgedragen door het hechter maken van de interne en externe 
samenwerking.

• De keuze van samenwerkingspartners ondersteunt de wens de regio 
meer toekosmtbestendig te maken: samenwerking zoeken met 
(internationale) regio’s die vooroplopen op het gebed van duurzaam-
heid of smart cities, innovatieve pilots opzetten met bedrijfsleven op 
het gebied van energietransitie, etc.

Vanaf maart 2020 is de MRA net als de rest van Nederland/de wereld in 
de greep van het corona virus en de maatregelen die daartegen worden 
genomen. Grote (netwerk) evenementen zijn geannuleerd. Laatste 
nieuws (d.d. 6 mei 2020) is dat vanaf september weer bijeenkomsten 
met meer dan 100 personen georganiseerd kunnen worden (de 1,5m 
afstand in acht nemende). Wat dit betekent voor 2021 en verder is nog 
niet te zeggen.

Het versterken van de inhoudelijke samenwerking (intern en extern) kan 
doorgang vinden, hoewel we daar soms nieuwe (digitale) vormen voor 
moeten vinden.

De keuze van samenwerkingspartners ondersteunt de wens de regio 
meer evenwichtig te maken: samenwerking zoeken met andere steden 
en regio’s, maatschappelijke organisatie en kennisinstellingen om via de 
inhoudelijke uitvoeringslijnen meer inhoud te geven aan dit basisprin-
cipe.

Uitwerking toekomstbestendig
Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. MRA Congres

2. MRA bestuurdersconferentie

3. MRA raads- en Statenleden conferentie

4. State of the region

5. Meerdere inhoudelijke kennissessies mét externen en Rijk

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Organiseren MRA congres PL congres

2. Organiseren bestuurdeconferentie PL congres

3.  Organiseren raads- en Statenleden 
conferentie

PL congres

4.  Contacten intensiveren om omliggen-
de regio’s 

Directeur MRA

5.  Intensiveren afstemmen werkzaamhe-
den met AEB

6.  De inhoudelijke uitvoeringslijnen on-
dersteunen en motiveren de externe 
samenwerking te zoeken.

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Uitvoeringslijn 0.3: De MRA als netwerkorganisatie
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Inzicht bieden in relevante ontwikkelingen in de Metropoolregio Amster-
dam en ontsluiten van binnen de MRA beschikbare kennis en expertise.

• Gemeente Amsterdam, afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek, 
verzamelt data over de MRA en verwerkt die tot informatie (zoals het 
dashboard ‘Brede welvaart MRA’ en de publicatie ‘Metropoolregio 
Amsterdam in cijfers’)

• Zorgen voor duiding van ontwikkelingen binnen de MRA, waarbij 
jaarlijks belangrijke ontwikkelingen en trends met het netwerk 
worden gedeeld, in samenwerking met regionale en nationale 
kennisinstellingen.

• Zorgen voor goede ontsluiting van de binnen de MRA beschikba-
re kennis en expertise, uitgevoerde onderzoeken en ontwikkelde 
handreikingen.

• Amsterdam Economic Board
• Kennisinstellingen, zowel uit de regio als uit andere delen van 

Nederland
• Andere metropolen, zowel binnen Nederland als daarbuiten

• Ambtelijke werkgroep die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling 
van een MRA-brede monitor

• Tool voor het realiseren van openbare webinars met een groot aantal 
deelnemers

• Dekking uit MRA-begroting

• Kennisopbouw en –uitwisseling vindt plaats via online monitors en 
publicaties op de website van de MRA en tijdens verschillende bij-
eenkomsten, zoals het MRA Congres, conferenties voor bestuurders 
en raads- en Statenleden, State of the Region en webinars van MRA 
University.

• N.v.t.
• Verschillende onderzoeksrapportages worden periodiek gepubli-

ceerd. De Metropoolregio Amsterdam in cijfers en EVMRA bijvoor-
beeld jaarlijks en WiMRA elke twee jaar.

Deze uitvoeringslijn is nauw verbonden met de uitvoeringslijnen 0.3, De 
MRA Als netwerkorganisatie, en 0.2, Samenwerking Rijk en EU (internati-
onale kennisdeling met andere metropolen en in Brussel).

Uitvoeringslijn 0.4: KennisHuis MRA

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Middelen en dekking

• Door inzicht te bieden in relevante ontwikkelingen in de MRA en be-
schikbare kennis en expertise met elkaar te delen, versterken we op 
een duurzame manier de samenwerking en stellen we het netwerk in 
staat kansen te benutten voor het (sneller of efficiënter) uitvoeren van 
de MRA Agenda. De informatie die op basis van deze uitvoeringslijn 
beschikbaar komt, ondersteunt het realiseren van de ambitie van een 
toekomstbestendige metropool. 

Juist in coronatijd kunnen de MRA-deelnemers veel van elkaar en van 
anderen leren over de aanpak van de crisis. Op diverse beleidsterreinen 
spreken medewerkers van de deelnemers elkaar daarover. Op de web-
site van de MRA is een overzicht gemaakt van de diverse maatregelen 
die in de gemeenten van de MRA zijn genomen en zijn ook links naar de 
coronamonitors van de provincies geplaatst. Vanwege de maatregelen 
die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus werken 
veel mensen thuis en vinden bijeenkomsten digitaal plaats. Het delen 
van kennis en expertise via MRA University gebeurt via webinars. Ook 
onderdelen van het MRA Congres kunnen op digitale wijze worden 
georganiseerd. 

De informatie die op basis van deze uitvoeringslijn beschikbaar komt, 
ondersteunt het realiseren van de ambitie van een evenwichtige me-
tropool. Op grond van actueel inzicht in relevante ontwikkelingen kan 
beleid worden gemaakt of worden bijgestuurd. 

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

Publicatie Metropoolregio Amsterdam 
in cijfers 2020

OIS Amsterdam 31-12-2020

Publicatie EVMRA
MRA Bureau i.s.m. 
EZ Amsterdam

Q3

Organiseren reeks webinars MRA Uni-
versity

MRA Bureau
Planning tot zomerreces 2020 is 
gemaakt

31-12-2020

Opleveren MRA-monitor
MRA Bureau, 
i.s.m. OIS Amster-
dam

Q4

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Uitvoeringslijn 0.4: KennisHuis MRA

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. Metropoolregio Amsterdam in cijfers

2. Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA)

3. Webinars MRA University

4. Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA)

5. MRA-monitor

6. MRA Congres

7. State of the Region

8. MRA Bestuurdersconferentie

9. MRA Raads- en Statenledenconferentie
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• Degelijke verantwoording van de MRA-activiteiten en transparantie. 
• Zorgen voor heldere en overzichtelijke verantwoording van de acti-

viteiten van de MRA aan gemeenteraden, Provinciale Staten en het 
algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. 

• Zorgen dat de verantwoording tijdig plaatsvindt en dat informatie 
online goed vindbaar is.

bestuurlijk trekker: Jeroen Olthof en Thijs Kroese
Ambtelijke opdrachtgever: directeur MRA Bureau
Ambtelijke trekker: Remco Rienties en Arjen Overbeek

Alle bestuurlijk trekkers (elke uitvoeringslijn heeft er twee). 
MRA Agendacommissie als voorportaal van het MRA Regiegroep, die 
alle verantwoordingsdocumenten vaststelt.
Ondersteuning door alle MRA-ambtenaren; in het bijzonder de leden 
het Kernoverleg van het MRA Bureau.

Elke uitvoeringslijn heeft twee bestuurlijke trekkers. Zij zijn verantwoor-
delijk voor de voortgang en voor het inbrengen van bespreekpunten 
vanuit de uitvoeringslijn op de bestuurlijke tafel. Daarnaast kent elke 
uitvoeringslijn een ambtelijk team dat verantwoordelijk is voor de in het 
jaarplan vastgestelde producten, de ambtelijke betrokkenheid vanuit de 
deelregio’s, de verbinding met niet-MRA-partners, de samenhang met 
andere uitvoeringslijnen, het opstellen van jaarlijkse werkplannen en de 
verantwoording over de activiteiten binnen de uitvoeringslijn.

• Sterke sturing op resultaten, en verbetering van de communicatie 
over behaalde resultaten.

• Verbeteren van de monitoring.
• Verder ontwikkelen van de MRA als netwerkorganisatie door 

overzichtelijke communicatie over activiteiten, contactpersonen per 
onderwerp, netwerkactiviteiten als congressen en/of thematische 
bijeenkomsten.

• n.v.t.
• Voor de verantwoording an sich zijn geen middelen nodig. De acti-

viteiten die nodig zijn in het kader van communicatie en vormgeving 
en dergelijke worden bekostigd vanuit het communicatiebudget van 
het MRA Bureau.

• De verschillende georganiseerde bijeenkomsten (congres, conferen-
ties, etc.) dragen bij en bieden mogelijkheden van verantwoording. 

• N.v.t.

• Er is een jaarplanning voor de P&C-documenten en MRA Congres, 
gebaseerd op het MRA convenant. 

• Daarnaast wordt een jaar van te voren een planning opgesteld en via 
de website gedeeld van de gehele planning van bijeenkomsten en 
momenten van aanbieding van P&C-documenten.

• Doorkijk naar belangrijke acties die in de volgende jaren moeten 
plaatsvinden voor deze uitvoeringslijn

De verantwoording is mede gericht op vergroten van het draagvlak en 
betrokkenheid bij alle MRA-deelnemers (collegeleden, raads- en Staten-
leden) voor de MRA-samenwerking. 

Daarmee is ‘verantwoording’ in grote mate verbonden met de andere 
uitvoeringslijnen binnen de bestuurlijke opdracht 0, en is ondersteunend 
aan de bestuurlijke opdrachten 1, 2 en 3.

Uitvoeringslijn 0.5: Verantwoording

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Middelen en dekking

PM.

Vanaf maart 2020 is de MRA net als de rest van Nederland/de wereld in 
de greep van het corona virus en de maatregelen die daartegen worden 
genomen. Grote (netwerk) evenementen zijn geannuleerd. 

Het versterken van de inhoudelijke samenwerking (intern en extern) kan 
doorgang vinden, hoewel we daar soms nieuwe (digitale) vormen voor 
moeten vinden.

PM.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Goede gesprek tussen colleges en 
raden en Staten (raad- en Statenver-
gaderingen).

bestuurders MRA Convenant ca 11x/jaar

2.  Goede gesprek tussen colleges in de 
deelregio’s initiëren (deelregionale 
collegebijeenkomsten).

bestuurders
ondersteunend aan het gesprek 
in de raden en Staten

ca 4x/jaar

3.  Goede gesprek tussen colleges en ra-
den en Staten in deelregio’s initiëren 
(deelregionale bijeenkomsten).

bestuurders
ondersteunend aan het gesprek 
in de raden en Staten

ca 4x/jaar

4.  Goede gesprek tussen college en 
raden en Staten op MRA-niveau (con-
gressen en conferenties).

ondersteunend aan het gesprek 
in de raden en Staten

ca 1x/jaar

5.  Financieel en inhoudelijk jaarverslag 
aanbieden aan colleges, raden en 
Staten.

agendacommissie MRA Convenant

6.  Lange termijn agenda met onderwer-
pen en maanden van behandeling 
vaststellen en publiceren.

bestuurders

7.  Plaatsing op MRA-website van alle 
agenda’s van BO platforms, PHO’s, 
Agendacie en Regiegroep.

secretarissen MRA Convenant

8.  Plaatsing op MRA-website van alle 
verslagen van BO platforms, PHO’s, 
Agendacie en Regiegroep.

secretarissen MRA Convenant

9.  Opstellen van de werkplannen en 
begrotingen en jaarverslagen van de 
BO Platforms (met zichtbaar die van 
de PHO’s) en MRA Bureau.

10.  Alle uitvoeringslijnen hebben een ei-
gen begroting/werkplan-onderdeel, 
dat jaarlijks wordt geëvalueerd in de 
BO Platforms of PHO’s.

bestuurders

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Uitvoeringslijn 0.5: Verantwoording
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Uitvoeringslijn 0.5: Verantwoording

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. Goede gesprek n.a.v. Globale MRA Werkplan in raden Staten

2. Goede gesprek n.a.v. Globale MRA Begroting in raden en Staten

3. Goede gesprek n.a.v. Jaarverslag (inhoudelijk en financieel) in raden en Staten

4. Goede gesprek n.a.v. Concept-MRA Werkplan in raden en Staten

5. Goede gesprek n.a.v. Concept-MRA Begroting in raden en Staten

6.  MRA Raadtafel bespreekt de proceskant van de voor hen relevante dossiers 
van de MRA-samenwerking

7. Maandelijks Bericht aan raden en Staten

8. Actuele MRA-website met nieuws en ontwikkelingen

9. Jaarschema van alle MRA-activiteiten (publicatie op website)

10. P&C-planning een jaar van te voren bekend (publicatie op de website)



Werkplan 2021 36

De uitwerking van deze uitvoeringslijn start pas in 2021. Eventuele 
uitvoering en benodigde acties volgen daarna pas.

Uitvoeringslijn 1.1: Regionale Economische Strategie

Ambities
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• Een optimale balans in vraag en aanbod werklocaties op schaal van 
de MRA en in de deelregio’s.

• Het bevorderen en faciliteren van ruimtelijke spreiding van de econo-
misch dynamiek (“schaalsprong”).

• De verdere ontwikkeling van toekomstbestendige werklocaties.

Programmateam Plabeka, waarin de MRA-gemeenten en provincies 
vertegenwoordigd zijn. 

Uitgangspunt zijn de bestuurlijke afspraken, zoals vastgelegd in de 
Uitvoeringsstrategie Plabeka en vastgesteld juni 2019. 

Ten opzichte van eerdere Plabeka-afspraken, ligt nu meer dan ooit het 
accent op de kwaliteit van werklocaties en minder op de kwantiteit. Dat 
betekent ook dat binnen de gemaakte afspraken via heldere procedures 
nieuwe initiatieven op regionale schaal afgwogen kunnen worden.

• De diverse ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen
• ORAM
• Ontwikkelbedrijf Noord Holland Noord
• Alliander, Tennet (mbt datacenters)
• SADC (uitvoerder PHB) 
• Dutch Data Center assiociation 

• Monitoring afspraken Uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0.
• Uitvoering werkplan Project Bureau Herstructurering (PHB) – incl 

enrgietransitie op bedrijventerreinen.
• Doorontwikkeling Ambitiekaarten naar economisch ontwikkel-

perspecief en integratie hiervan in Verstedelijkingsstrategie.
• Uitvoering geven aan regionale datacenter-strategie.

• Jaarlijkse Plabeka monitor
• Kennisbijeenkomsten PHB

Lobby richt zich primair op onderdeel datacenter strategie.

• Adaptief blijven programmeren van werklocaties.
• Functiemenging wonen-werken optimaliseren.
• Schaalsprong verder realiseren: een betere regionale spreiding 

economische dynamiek.
• Werkmilieus van de toekomst faciliteren. 

Via Plabeka en zijn producten wordt de ruimtelijk-economische ont-
wikkelingen geformuleerd en zijn daarmee de basis voor de goede 
afstemming tussen wonen, werken, mobiliteit en landschap. Dit vindt 
zijn weerslag in de Omgevingsvisies en de Verstedelijkingsstrategie.

Met name binnen de onderwerpen ‘herstructurering bedrijventerreinen’ 
en de datacenters is een goede afstemming met de regionale ener-
gie-strategieen noodzakelijk.

Uitvoeringslijn 1.2: Werklocaties

Ambities Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

IntegraliteitLobbystrategie

Operationele doelen

Plabeka heeft in de afgelopen ruim 10 jaar eerst bijgedragen aan de 
grote overmaat aan (plannen) voor werklocaties. In de afgelopen jaren 
is er daardoor meer balans in vraag-aanbod werklocaties gekomen, 
waarbij opgemerkt moet worden dat op sommige plekken in de MRA er 
al weer tekorten dreigden in mn de kantorenmarkt. Via nieuwe regionale 
afspraken is daarop gereageerd. Plabeka is daarmee steeds meer een 
instrument voor de regionale overheden geworden om met elkaar in 
goed overleg te zijn – en afstemming te realiseren – over de grote  
ruimtelijk-economische vraagstukken.

Wat de impact op de vraag naar werklocaties zal zijn, is nog onduidelijk. 
Omdat voor verschillende deelregio’s en marktsegmenten voor de crisis 
tekorten dreigden , is er nu een eerste voorlopige inschatting dat deze 
tekorten zich met een vertraging van enkele jaren alsnog gaan voor-
doen. Dat geeft dus nu de tijd om de nodige maatregelen te nemen. 
Tegelijkertijd is nog volledig onduidelijk hoe de behoefte-patronen zich 
gaan ontwikkelen (meer kantoorruimte agv 1,5m samenleving, of juist 
minder agv veel meer thuiswerken??; wat zijn de ruimtelijke effecten op 
een economie die minder afhankelijk wil zijn van mondiale goederen- en 
productieketens?? Etc. etc.) Dankzij de jaarlijkse monitor is de regio in 
staat om deze ontwikkelingen redelijk nauwkeurig te volgen.

Belangrijke doelstelling van Plabeka is een evenwichtige spreiding van 
de economische dynamiek over de gehele MRA. Met name door de 
grote woningbouwopgaven in stedelijke gebied, zullen traditionele 
werkgebieden daar (deels) verdwijnen, waardoor de bedrijvigheid zich 
elders gaat vestigen. Dit biedt kansen voor een betre spreiding. Daar-
naast zal er op het niveau van de locaties meer menging van functies 
gaan ontstaan, waarbij wonen, werken en leren/onderzoeken fysiek 
dichter bij elkaar komt. 

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 1.2: Werklocaties

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1. Jaarlijkse monitor
Provincie NH na-
mens PT Plabeka

De monitoring is continue in 
ontwikkeling, waarbij het niet 
alleen steeds meer gedetaillerde 
inforamtie oplevert – maar tege-
lijkertijd via een dashboard ook 
steeds toegankelijker wordt 

2.  Ontwikkeling nieuwe werklocaties 
regionaal afstemmen (binnen kaders 
Plabeka-afspraken)

PT Plabeka, BO 
Economie

Via de zgn ‘hard-zacht ‘proce-
dure melden gemeenten hun 
initiatieven mbt bedrijventerrei-
nen en grootschalige kantoor-
ontwikkeling. Indien ze direct 
passen binnen Uitvoeringsstra-
tegie worden ze door ambtelijke 
werkgroep beoordeeld. Bij 
afwijkingen vindt de afstemming 
in het BO Economie plaats.

3.  PHB heeft voor de komende vier jaar 
de volgende doelstellingen:
-  Op 30 terreinen is herstructurering 

opgestart.
-  Op 10 terreinen is georganiseerd 

beheer gerealiseerd.
-  Zijn er op 10 terreinen duurzaam-

heidsinitiatieven in uitvoering 
genomen.

-  Zijn er jaarlijks 3 kennisbijeenkom-
sten.

In opdracht van 
de MRA voert 
SADC het PHB uit.

Voor alle deelregio’s zijn zgn’ambitie-
kaarten opgesteld’ . Deze brengen in 
beeld welke belangrijke economische 
sectoren er per deelregio zijn, welke 
ruimtelijk-economische ontwikkelingen 
zich binnen deze sectoren (gaan) voor-
doen, welke ambities er zijn mbt nieuwe 
economische activiteiten, etc. etc
Deze Ambitiekaarten worden nu ver-
taald naar regionaal-economische Ont-
wikkelingsperspectieven: welke acties 
zijn nodig om de ambities te realiseren, 
welke kansen liggen er hierbij voor een 
schaalsprong van gebieden met toe-
nemende ruimtedruk naar regio’s met 
meer ruimte. 

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. monitor

2. ontwikkelperspectieven

3. Regionale datecenter strategie

4. Herstructurering bedrijventerreinen
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1)  De arbeidsmarkt in de MRA is in hoge mate adaptief en in balans, wat 
betekent dat er evenwicht is in de vraag en het aanbod en waar nodig 
instrumenten zijn om vraag en aanbod in balans te brengen. 

2)  De MRA draagt bij aan een klimaat voor een Leven Lang Ontwikkelen 
voor iedereen. Daarin spelen een skills gerichte arbeidsmarkt en een 
flexibel en wendbaar beroepsonderwijs een belangrijke ro.l

3)  Voor díe vakgebieden die sterk aan verandering onderhevig zijn, 
draagt de MRA bij aan de ontwikkeling van T-shaped professional.

• Werkgroep MRA Arbeidsmarkt/ onderwijs
• Platform Economie
• Provincies 
• Gemeentes
• PPS House of Skills/ Techconnect
• Amsterdam Economic Board
• HCA Klimaatagenda

• Verduurzamen en bevorderen van kennisontwikkeling rondom de 
bestaande onderwijsinfrastructuur met PPS'en ten behoeve van een 
krachtig en goed gespreide onderwijsinfrastructuur met actueel 
curriculum. 

• Verduurzamen House of Skills, als groeiend antwoord op de 500.000 
banen op middelbaar beroepsniveau die de komende 20 jaar door 
technologisering zullen verdwijnen of veranderen 

• Stimuleren van het programma TechConnect van de Amsterdam 
Economic Board met de ambitie om 50.000 banen in het MKB te 
ondersteunen in hun digitale transitie. 

• HCA Klimaatagenda Onder de HCA Klimaatagenda worden projec-
ten geïdentificeerd& geïnitieerd voor in de loop van 21.

• Landelijke overheid
• PPSen
• Bedrijfsleven
• Arbeidsmarktregios
• VNO-NCW
• Vakbonden
• AWVN
• UWV
• WerkgeverServicePunt

• Meer instroom in tekortberoepen op de arbeidsmarkt.
• Opleidingen sluiten meer aan bij de vraag van het bedrijfsleven.
• Werknemers beschikken over actuele vakkennis en 21st century skills.
• Meer mensen bewegen van krimp naar groeisectoren (intersectorale 

mobiliteit).
• Meer mensen willen & kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.

Kennisdeling op diverse manieren: 
(1)  via HoS wordt een kenniscentrum opgericht waar informatie rondom 

de skills methodiek wordt bewaard en verspreid. 
2)  Via een platform wordt informatie gedeeld rondom talent ecosystems 

initiatieven.
(3)  Scale up van informatie rondom tranferpunten zorg ,jongeren en 

regionaal werkgelegenheidscentrum.

• Den Haag
• Europa
• Regionaal
• Provincies

• Continueren van efforts op het gebied van skills-ontwikkelingen & 
PPSen. 

• Ontwikkelen van initiatieven die passen op de HCA klimaatagenda & 
de duurzame transitie ondersteunen.

Arbeidsmarkt en Onderwijs zijn de handjes die progressie op andere 
uitvoeringslijnen mogelijk maken. In het bijzonder voor de bouwopgave, 
de energie transitie en de ontwikkeling van de regionale economische 
strategie. 

Concreet gaat het project platform ecosystem mapping bijdragen aan 
de implementatie van de HCA klimaatagenda en om de arbeidstekorten 
in de tech sector tegen te gaan. Met dit initiatief wordt betere coördina-
tie & sturing mogelijk, alsmede sturing op KPIs.

Initiatieven zoals de transferpunten zorg en jongeren worden opgericht 
om volgens de skills opzet. Naast deze voorbeelden wordt ook het ser-
vicepunt techniek opgericht om de transitie van werk naar werk mogelijk 
te maken.

Door het project Primair onderwijs 5e dag wordt gestreefd naar een 
betere integratie van onderwijs en maatschappij, met als praktisch effect 
dat ook het lerarentekort op regionaal niveau aangepakt wordt.

Uitvoeringslijn 1.3: Human Capital

Ambities Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie
Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Operationele doelen

Voor de periode van deze strategische agenda staan er grote uitdagin-
gen op het programma. Voor deze transities zijn simpel gezegd handjes 
nodig. De werkgroep wil actief bijdragen door (1) initiatieven te onder-
steunen die ontwikkeld worden in de HCA Klimaatagenda.

Tweede grote verandering is om de metropoolregio toekomstbestendig 
te maken is de transitie naar een skills georiënteerde arbeidsmarkt. 

De Covid19 crisis heeft een significante impact op de onderwijs & 
arbeidsmarkt. Versnelling op diverse vlakken (sustainability & is zowel 
kansrijk(er) als noodzakelijk. Kern is echter dat de beleidsinitiatieven die 
voor 29 februari goed waren, dit nog steeds zijn (de Groot, MRA Univer-
sity). Dit betekent in concreto dat er van de bestaande, in de afgelopen 
jaren opgebouwde infrastructuur rondom PPS en, Techconnect & HoS 
goed gebruik gemaakt moet worden en waar nodig deze versterkt moet 
worden.

Momenteel wordt een inventarisatieronde gemaakt langs PPSen voor de 
impact van Corona en inschrijvingscijfers voor opleidingen. Daarnaast 
wordt ingezet op het inrichten van ecosystemen rondom digitalisering.

Voor een evenwichtige metropool is een arbeidsmarkt nodig die 
in balans is. Wanneer dit niet het geval is, en een vraag- of aanbod 
overschot is, wordt ongelijkheid in de hand gewerkt. Door binnen 
onderwijs en arbeidsmarkt te werken volgens skills wordt gewerkt naar 
een arbeidsmarkt die meer in balans is, en dus meer in evenwicht. Door, 
zoals aanbevolen in het rapport, de regionale vertaling te maken van de 
commissie Borstlap wordt ook bijgedragen naar een arbeidsmarkt die 
toekomstproof is.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 1.3: Human Capital

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Ecosysteem mapping initiatieven op 
het gebied van tech & sustainability

Projectgroep
Er wordt een inventarisatie ge-
daan en dat moet een prototype 
opleveren

2. Ontwikkelen Transferpunt zorg HoS In oprichting

3. Ontwikkelen Transferpunt jongeren Kennemerland/
Wordt in een pilot opgezet, 
daarna mogelijkheden tot op-
schaling in de regio

4.  Verkenning/ontwikkelen Escaperoom 
Sustainability

HoS/MRA/
Richting Techniek inmiddels in 
gebruik. Digitaal/Sustainability 
in  onderzoek/ontwikkeling

5.  Primair Onderwijs invulling techniek-
dagen 

Werkgroep
Platform in ontwikkeling: on-
derzoek naar opschaling in de 
regio. 

6.  Ontwikkelen visie op goed werk(ge-
verschap)

Board/MRA bu-
reau//Gemeente 
Adam)

Regionale doorvertaling van 
commissie Borstlap 

7. Ontwikkelen Servicepunt Techniek: 
loket voor werk naar werk techniek

HoS/MRA/ In oprichting

8. Inventariseren mogelijkheid verduur-
zaming PPSen 

Provincie
Door Covid19 verminderde in-
stroom &  andere onzekerheden. 
Worden in kaart gebracht

9. TechConnect
Werkgroep MRA/
gemeentes/

Subsidie gehonoreerd nav 
aanvraag

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1.  Uitkomst inventarisatie platform Ecosystem Mapping Talent-Tech & Sustainabi-
lity (prototype)

2.  Van werk-naar werk, zij-instroom, omscholingstrajecten voor verschillende doel-
groepen

3. HCA Klimaatopgave en uitvoeringsagenda

4.  Informatiebijeenkomsten voor leerlingen in het po en vo over techniek(oplei-
dingen) en vergroten instroom in techniekopleidingen.

5.  Crisismaatregelen gericht op o.a. werkgelegenheid  en scholing

6. Realiseren Escaperoom Duurzaamheid en/of zorg (Digitaal)

7. Visie op goed werkgeverschap

8. Concrete activiteiten en projecten op basis advies commissie Borstlap
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• 100% circulaire economie in 2050 • Ambtelijke werkgroep duurzaamheid
• Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid
• Platform Economie
• Project Bureau Herstructurering (PHB)

• Aanpak van materiaal en grondstofstromen
• Circulaire inkoop en innovatieve aanbesteding
• Circulaire gebiedsontwikkeling 

• Rijksoverheid
• Bedrijfsleven
• Amsterdam economic board

• Website
• Kennisbijeenkomsten
• Congressen

Opstellen van een lobbyagenda samen met de Amsterdam Econo-
mic Board, gemeente Amsterdam, VNG, IPO en andere partijen rond 
gewenste wet- en regelgeving, om circulaire economie te versnellen. 
Profileren van MRA als koploper op het gebied van circulaire inkoop en 
textiel, landelijk en internationaal.

• Toegroeien naar 100% circulair inkopen
• Verbreding op termijn naar nieuwe materiaalstromen

• Alle inhoudelijke strategieën vormen onderdeeel van uitvoeringslijn 
1.4

• Human Capital Agenda vormt een bouwsteen voor uitvoeringslijn 1.3
• Circulaire gebiedsontwikkeling levert bouwstenen en draagt bij aan 

de uitvoeringslijnen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 3.3.

Uitvoeringslijn 1.4: Circulaire economie 

Ambities Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Operationele doelen

PM

Programma zal binnenkort aangescherpt worden nav Coronacrisis, met 
als doel om structurele bijdrage te leveren aan economisch herstel en 
realisatie niuewe werkgelegenheid. Dit alles in kader beoogde Green-
deal die de komende maanden opgesteld zal worden.

PM

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 1.4: Circulaire economie 

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Expertpool circulair inkopen onder-
steunt gemeenten 

expertpool

2.  Roadmap circulair inkopen als hand-
leiding (aankoopcriteria etc)

3.  Proefproject Cirkelstad tbv leren en 
ontwikkelen kennis in de praktijk tbv 
circulair bouwen

cirkelstad

4.  Introductie materialenpaspoort tbv 
ciculair bouwen

madaster

5.  Opstellen en uitvoeren Human Capi-
tal Agenda 

6.  Samen met marktpartijen de ketens 
plastic, textiel en bouw implemente-
ren, 

7.  Met Project Bureau Herstructurering 
op 2 bedrijventerreinen circulaire 
ketens opzetten

phb

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. Mogelijk maken van ketenvorming op textiel.

2. Verbeteren van de kwaliteit van ingezameld textiel.

3. Vergroten van de transparantie van verwerkingswijze textiel.

4. Versterken van de samenwerking met kennisinstellingen.

5.  Vergroten van de zichtbaarheid van de MRA voor bedrijven als inspirerende, 
circulaire hub voor mode en textiel.

6.  Een gezamenlijke aanbesteding door MRA-partijen om de recyclecapaciteit 
voor luiers te realiseren.

7. Uitvoeren en evalueren van het project Mazzelkontjes.

8. Ketenaanpak Plastic, incl. verwerking.

9. Uitvoering geven aan circulair inkopen met gemeenten.

10.  Ten minste 25% van het volume van materiaalstromen plastic, textiel, luiers en 
biomassa wordt in 2025 hoogwaardiger verwerkt.

11.  MRA-gemeenten zoeken naar brede samenwerking op materialen aanpak 
voor alle huishoudelijke afval stromen.

12.  MRA-gemeenten komen tot gezamenlijke afstemmign over nieuwe contrac-
ten op genoemde stromen na afloop van huidige contracten.

13.  MRA is koploper op het gebied van circulair textiel en draagt op EU niveau bij 
aan minder textielafval en meer upcycling.

14.  Waar wet- en regelgeving belemmerend werkt of verbeterd kan worden, 
wordt deze door lobby opgelost.
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• Rijk en regio nemen de hoofdstructuur van de energie volwaardig 
mee in de afweging bij de verstedelijking van de MRA en koppelen 
deze aan de locaties voor opwek van hernieuwbare energie (RES) en 
verdere verstedelijking van de MRA in de periode 2020-2050. 

• Rijk, Regio en netbeheerders komen tot gezamenlijke koers om po-
sitie van Nederland als internationale hub voor datacenters veilig te 
stellen en daarmee met kracht te kunnen blijven werken aan verdere 
digitalisering van de Nederlandse economie.

• MRA verstedelijkingsstrategie
• Platform Ruimte
• Platform Economie
• MRA werkgroep datacenters

• Rijk en regio spreken af om te komen tot een selectie van prioritaire 
no regret maatregelen gericht op het oplossen van huidige capaci-
teitsproblemen in de energienetwerken in de periode 2020-2025 en 
2025-2030, in relatie tot de in die periode voorgestelde verstedelij-
kingslocaties.

• Rijk en regio gaan gezamenlijk aan de slag met uitwerking van 
belangrijke afwegingen. 

• Rijk, Regio en netbeheerders maken gezamenlijke afspraken over 
accomoderen van nieuwe datacenters en aanleg van 4e hypercon-
nectiviteitscluster in de MRA. MRA formuleert vestigingseisen voor 
nieuwe datacenters.

• Rijksoverheid
• Netbeheerders
• Datacentersector
• Grootverbruikers van energie
• Klanten van datacenters

• MRA overheden hebben gezamenlijke afspraken over vestiging van 
en vestigingseisen voor nieuwe datacenters

• MRA overheden hebben gezamenlijke positie in de richting van de 
datacentersector en naar het rijk. 

-

Gegeven de cruciale rol van de MRA en m.n. het NZKG voor de Ne-
derlandse economie vraagt het nadenken over de energieinfra in dat 
gebied nadrukkelijk om samenwerking tussen Rijk en regio.

Gegeven het nationale belang van de positie die de MRA heeft als inter-
nationale hub voor datacenters en gegeven het beroep dat datacenters 
in de MRA doen op schaarse ruimte en netcapaciteit, benadrukt de 
MRA het belang dat ook het rijk op dit dossier zijn verantwoordelijkheid 
neemt. 

Gegeven de doorlooptijden van aanpassingen van de energie-infra-
structuur en gegeven het enorme energieverbruik van datacenters is 
een meerjarenplanning zowel op het dossier energie-infra als het dossier 
data-infrastructuur cruciaal. 

Zowel het dossier energie-infra als het dossier data-infra raken aan 
belangrijke MRA-thema’s als ruimtelijk beslag en inpassing,  
economische meerwaarde en duurzaamheid. Het is ook om die  
reden dat beide onderwerpen meegenomen worden in het traject van 
de Verstedelijkingsstrategie. 

Uitvoeringslijn 1.5: Energie- en data-infrastructuur

Ambities Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Operationele doelen

Werken aan duurzaamheid is in beide dossiers een belangrijk leitmotiv.

Enerzijds kan de Coronacrisis er toe leiden dat de bereidheid of mo-
gelijkheden van private investeerders om datacenters te bouwen in de 
MRA zal leiden. Anderzijds laat de Coronacrisis nadrukkelijk zien hoe be-
langrijk de digitalisering en daarmee datacenters zijn. Naar verwachting 
weegt het tweede punt, zwaarder dan het eerste.

PM

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 1.5: Energie- en data-infrastructuur

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Overleg met Rijk over aanpak urgente 
capaciteitsproblemen in energienet-
werken

Prov. NH, NZKG, 
verstedelij-
kings-strategie

doorlopend

2.  Monitoring van marktontwikkelingen 
m.b.t. datacenters in de MRA

Plabeka doorlopend

3.  MRA afstemming m.b.t. vestigings-
eisen voor nieuwe datacenters in de 
MRA

MRA datacenter 
werkgroep

Medio 2021

4.  Gesprekken met rijk en netbeheer-
ders over aanleg van 4e hypercon-
nectiviteitscluster

Almere namens 
MRA

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1.  Rijk, Regio en netbeheerders komen tot gezamenlijke afspraak over aanleg 4e 
hyperconnectiviteitscluster

2.  Rijk, Regio en netbeheerders komen tot gezamenlijke afspraken m.b.t. vesti-
ging van nieuwe datacenters

3.  Rijk en regio maken afspraken over aanpakken van urgente capaciteitsproble-
men in de energienetwerken
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De Verstedelijkingsstrategie geeft uitwerking aan de grote en complexe 
opgaven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, 
verduurzaming (energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire econo-
mie) en inclusiviteit en leefbaarheid. Uitgangspunt is dat hierin de natio-
nale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen.

Alle gemeenten en provincies in de deelregio’s. Daarnaast ook met 
de vier waterschappen. Er wordt intensief samengewerkt met aantal 
programma’s, waaronder SBaB.

De doelstelling is om rijk-regio-afspraken te maken voor gezamenlijke 
interventies om de gewenste verstedelijkingsontwikkeling gebieds-
gericht en gefaseerd te realiseren met name voor de langere termijn 
(2030-2050), met voorsortering tot 2030.

Rijksoverheid, met name ministeries van BZK, I&W en EZK/LNV. Aanpa-
lend met Planbureau voor de Leefomgeving en marktpartijen op gebied 
van bouwen / wonen. Daarnaast ook met partners op de brede scope 
waarop de verstedelijkingsstrategie betrekking heeft. 

Nog te verwachten
Beschrijving
Projectteamkosten € 119.120,00 (Raming)
Onderzoek en advies € 10.000,00 (Raming)
Bijeenkomsten (Ruimtes,  
voorzieningen en begeleiding) € 5.000,00 (Raming)
Overige kosten € 2.500,00 (Raming)
Totaal € 136.620,00

Totaal budget
Totaal budget 2021 € 124.000,00
Nog te verwachten € 136.620,00
Budget -€ 12.620,00
Per kwartaal 2021 € 34.155,00

In de Verstedelijkingsstrategie komen veel lopende en op te starten  
projecten en programma’s van diverse overheidslagen samen, die  
relateren aan de brede scope van de Verstedelijkingsstrategie.  
Daarmee ook relevante onderzoeksgegevens en aannames/ scenario’s 
voor toekomstige ontwikkeling. Betreft ook kennisopbouw en innovatie 
op integraliteit.

Onlangs zijn gesprekken gestart over de lobbystrategie van de  
verstedelijkingsstrategie.

De oorspronkelijke doelstelling was om de verstedelijkingsstrategie vast 
te stellen in het MIRT november 2020. Omdat vanwege de coronacrisis 
de draagvlaktoetsing in deelregionale raden- en statensessies niet door 
kon gaan, evenmin het MRA congres, wordt de planning bijgesteld en 
gaan delen van besluitvorming in 2021 plaatsvinden. Na november 
2020 is daar meer zicht op.

De toegevoegde waarde van de verstedelijkingsstrategie is naast 
overzicht en fasering vooral ook de integraliteit van veelal sectoraal 
ontwikkelde projecten, programma’s, beleidsontwikkeling en uitvoering. 
Dit betreft: wonen, werken, bereikbaarheid, verduurzaming (energietran-
sitie, klimaatadaptatie en circulaire econome) en sociaal-economische 
leefbaarheid en voorzieningen. Ook zal er gekeken worden naar meer 
innovatieve werkwijzen en instrumenten.

Integraliteit heeft betrekking op een drietal gebieden: inhoudelijk, 
gebiedsgericht (integrale ontwikkelingen), beleidsmatig, instrumenteel 
(regelgeving) en in de uitvoering (afstemming van Omgevingsagenda’s 
en andere uitvoeringsprogramma’s).

Uitvoeringslijn 2.1: Verstedelijkingsstrategie

Doelstellingen Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie
Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit
Lobbystrategie

Middelen en Dekking

Deze strategie richt zich zowel op de middellange (tot 2030) als de 
lange termijn (2030-2050).

Er wordt in hoog tempo en met veel mensen rijk-regio aan de verste-
delijkingsstrategie gewerkt. De uitbraak van het COVID19-virus en 
de gevolgen daarvan hebben effect op samenwerken en proces. Het 
ophalen en dubbelchecken van informatie is lastiger. Het betrekken van 
de achterbannen kost meer tijd en afstemmen met diverse partijen duurt 
langer. Doorlooptijden zijn nu langer doordat we niet meer fysiek bij 
elkaar kunnen komen. Het verwerven van draagvlak onder bestuurders 
komt ook onder druk te staan. Wat de impact precies zal zijn, kunnen 
we pas op de lange termijn bezien. Inhoudelijk wordt gewerkt aan het 
duiding geven van aspecten die mogelijk een relatie hebben op de lan-
getermijnstrategie van de verstedelijking. Deze analyses worden zowel 
binnen de MRA als met de rijksoverheid afgestemd om tot gezamenlijke 
beelden te komen.

Bij de verstedelijkingsstrategie gaat het met name bij het verstedelij-
kingsconcept en de fasering van de integraal te ontwikkelen gebieden, 
om door te ontwikkelen richting een evenwichtige metropoolregio. 
Vanuit het polycentrische uitgangspunt gaat het om spreiding over de 
deelregio’s (en in de tijd) van zowel fysieke als sociaal-economische 
kenmerken (leefbaarheid) In het afwegingskader staat intergraliteit 
centraal, waarbij ook de sociaal-economische effecten zullen worden 
meegewogen.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 2.1: Verstedelijkingsstrategie

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1. Afronden investeringsstrategie Q1 2021

2. Vaststellen investeringsstrategie Q1 2021

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

De Verstedelijkingsstrategie bestaat uit drie onderdelen:

- Het verstedelijkingsconcept '20

- De fasering van de integraal te ontwikkelen gebieden '21

- Een investeringsstrategie '21

Doorwerking in Omgevingsagenda’s en > uitvoeringsprogramma's '21
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Voor een economisch en sociaal sterke Metropoolregio zijn zowel voor 
de korte als voor de (middel)lange termijn voldoende woningen nodig 
van goede kwaliteit, evenwichtig verspreid over de regio, in leefba-
re steden en kernen: toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar en 
betaalbaar.

Programma Wonen als geheel: Alle deelregio’s betrokken via  
vertegenwoordigers, ambtelijk (AO Bouwen en Wonen) en bestuurlijk 
(PHO Bouwen en Wonen). 

Voor aantal thema’s zijn er bestuurlijk en ambtelijk trekkers.
Intensievere betrokkenheid grotere gemeenten bij met name de bouw-
productie, o.a. via Bouwimpuls en Sleutelgebieden, gecoördineerd door 
kernteam versnelling.

Personele inzet uitvoering programma met name vanuit gemeente 
Amsterdam en provincie NH.

1.  Realiseren en behouden van divers en betaalbaar woningaanbod 
(nieuwbouw én bestaande voorraad), met evenwichtige spreiding 
binnen MRA en behoud leefbare, aantrekkelijke steden/kernen. 

2.  Aanjagen woningproductie (min. 15.000 woningen per jaar) en 
gebiedsontwikkeling (realiseren gemengde, levendige stadsharten 
goede bereikbaarheid) korte termijn.

3.  Afstemming woningbouwopgave (middellange en lange termijn) op 
andere (ruimtelijke) opgaven, o.a. via Verstedelijkingsstrategie en 
Programma Klimaatadaptatie.

NB. Bij de woningbouwproductie ligt de focus van het programma op 
de versnellingslocaties en de 9 MRA-sleutelgebieden.

Samenwerking met: 
• Het Rijk (via de Woondeal en Bouwimpuls BZK).
• Woningcorporaties (via Stuurgroep Regionale agenda en op ambte-

lijk niveau via de AFWC/PWNR).
• Marktpartijen: beleggers, ontwikkelaars (nu nog incidenteel, maar 

wordt structureel).

• MRA Programmabudget 2020: € 465.000
• Budget flexibele schil (Financiering door Provincie NH + bijdrage 

door Provincie FL en Min. BZK)
• Personele inzet vanuit gem. Amsterdam, Provincie NH en andere 

MRA-partners.

• Gezamenlijk inzicht, analyse en kennisdeling is de basis voor de 
regionale samenwerking Wonen, o.a. via de monitor plancapaciteit 
en het 2-jaarlijkse onderzoek WIMRA. Deze kennis is digitaal  
te raadplegen. 

• Ondersteuning platforms Nul20 en Bouw Woon Leef.
• Organiseren kennissessies met partners binnen de MRA, plus  

externen.

Samenhang woningbouw en maatregelen bestaande voorraad:
Inzet op woningproductie, maar kan niet zonder:
1)  Maatregelen borgen betaalbaarheid bestaande voorraad
2)  Voldoende investeringscapaciteit corporaties
3)  Goede bereikbaarheid 

O.a. via Woondeal en Bouwimpuls BZK, maar op onderdelen ook via 
andere samenwerkingstrajecten (vb. Programma Samen Bouwen Aan 
Bereikbaarheid en Verstedelijkingsstrategie)

Extra inzet gericht op verkiezingsprogramma’s (17 mrt 2021 TK.) en op 
rijksprogramma Stedelijke vernieuwing.

Programma Wonen is een meerjarig programma, waarbij de meeste 
acties doorlopen. 

Het programma Wonen heeft raakvlakken met vrijwel alle MRA  
opgaven. Het programma werkt in het bijzonder samen met:
• Regionale economische strategie (opdracht 1)
• Verstedelijkingsstrategie Rijk-MRA (opdracht 2, uitvoeringslijn 1).
• Programma Samen Bouwen Aan Bereikbaarheid (opdracht 3)
• Programma’s Klimaatadaptatie en Energietransitie (opdracht 2, 

uitvoeringslijn 4).

Uitvoeringslijn 2.2: Wonen

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Middelen en Dekking

Werken aan woningaanbod (nieuwbouw en bestaand) dat aansluit in 
omvang en kwaliteiten op de behoefte van mensen nu en in de toe-
komst. Betekent ook gezamenlijk met programma Energietransitie en 
klimaatadaptatie werken aan energieneutrale en circulaire woningen en 
verduurzaming van bestaande woningen.

De maatregelen die de verspreiding van het coronavirus tegen moeten 
gaan hebben economische impact. De omvang van die impact moet 
nog blijken. De behoefte aan woningen wordt echter niet structureel 
verminderd. Wel zal de omzetting van die behoefte in vraag gedurende 
een zekere periode beperkt kunnen zijn. Het versnellen van woning-
bouw zal in 2021 daarom vooral gericht zijn op het op gang houden 
van productie: zoeken waar de kansen liggen en die met behoud van 
kwaliteit samen met betrokken partijen proberen te verzilveren. De 
middellange en lange termijn doelstellingen en strategie op gebied van 
wonen en bouwen blijven ongewijzigd.

Door inzicht in woningmarkt, gesprek voeren en afspraken maken over 
evenwichtigere verdeling van de opgaven betaalbaar aanbod (sociale 
huur, middeldure huur, goedkope koop). 

Samenwerking met het Rijk om, met behulp van pilots (in Amsterdam 
Zaanstad en Lelystad), toe te werken naar een nieuw rijksprogramma
voor stedelijke vernieuwing.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

Nieuwbouwproductie

1a.  Inzet op woningproductie versnel-
lingslocaties (projectenlijst versnel-
ling) en oplossen knelpunten met 
gemeenten

kernteam versnel-
ling

1b.  Organiseren en faciliteren inzet 
flexibele schil

kernteam versnel-
ling

2a.  Uitvoering Sleutelgebieden via pro-
ject bereikbare steden

Programma’s wo-
nen en SBAB

2b.  Uitvoering Sleutelgebieden via 
programma Klimaatadaptatie

Programma’s Wo-
nen en Klimaat

3.  Coördinatie voor MRA van Woning-
bouwimpuls 

kernteam versnel-
ling

4.  Uitvoering afspraken Woondeal 
flexwonen

Woondeal werk-
groep flex

Betaalbaar en Toekomstbestendig

5.  Uitvoering Afspraken Woondeal 
betaalbaarheid

Woondeal werk-
groep betaalbaar   
+ Rijk

6.  Uitvoering Afspraken Woondeal 
investeringscapaciteit

Woondeal werk-
groep investe-
ringscap + Rijk

7a.  Afstemming en overleg binnen MRA 
over gedeelde opgaven

7b.  Structureel overleg met corporaties 
en marktpartijen over opgaven 
woningmarkt

Programmateam 
wonen

8.  Samenwerking in Regionaal Program-
ma Cirkelstad

Programmateam 
wonen

Inzicht, analyse en kennisdeling

9a.  Monitoring plancapaciteit
Programmateam 
wonen

9b.  Uitvoering WiMRA 2021 en overig 
woningmarktonderzoek 

 + provincie NH

10.  Kennisuitwisseling (oa financiële 
en redactionele bijdrage aan Bouw 
Woon Leef, Nul 20 en organiseren 
werksessies/ kennisbijeenkomsten 
over actuele onderwerpen)

WiMRA begelei-
dingsgroep

11.  Actueel houden informatie en 
onderzoeken op MRA-website en 
instrumentenkoffer betaalbaarheid

MRA

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Uitvoeringslijn 2.2: Wonen
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Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

Nieuwbouwproductie

1.  Productie van minimaal 15.000 woningen per jaar, waarvan ca. 5.000 sociale 
huur 

2.  Goede samenwerking en afspraken over gebiedsontwikkeling in de sleutelge-
bieden (wonen, economie, klimaat, circulair, mobiliteit, etc)  

3. Volgende tranche(s) Bouwimpuls BZK aangevraagd en toegekend gekregen 

4. Realisatie van substantieel deel flexwoningen (3.000 is afspraak woondeal) 

Betaalbaar en toekomstbestendig

5.  Instrumentarium van het Rijk om te sturen op betaalbaarheid bestaande voor-
raad  

6.  Verbetering van de investeringscapaciteit van corporaties in de MRA, door 
maatregelen van het Rijk

7.  Afspraken over de opgaven sociale huur, middeldure huur, betaalbare koop en 
huisvesting doel- groepen (zoals studenten, internationals, arbeidsmigranten)

8.  Meer aandacht en inzet voor energieneutraal, klimaatadaptatief en circulair in 
nieuwbouw en ontwikkelingsgebieden en bestaande voorraad en wijken

Inzicht, analyse en kennisdeling

9.  Inzicht en analyse situatie en ontwikkeling woningmarkt, woningbehoefte, plan-
capaciteit en productie

10.  Kennisdeling en goede ontsluiting actuele woningmarktonderwerpen en goe-
de benutting van elkaars kennis en ervaring over bouwen, wonen, behoud 
betaalbare voorraad, leefbaarheid en toekomstbestendigheid

Uitvoeringslijn 2.2: Wonen
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De versterking van de landschappelijke kwaliteit, de biodiversiteit, het 
remmen van bodemdaling en het vergroten van recreatiemogelijkheden.

Noord-Holland is bestuurlijk trekker en lid van BO Ruimte. Deelregio’s 
zijn vertegenwoordigd in het PHO Metropolitaan Landschap.

1. Het benoemen en ontsluiten van landschappelijke waarden.
2. Het maken van afspraken over de te nemen investeringsmaatregelen.
3.  Het maken van afspraken over de rol van de MRA en de benodigde 

middelen (kennis, capaciteit en geld).

Contact met maatschappelijke organisaties (met name terreinbeheren-
de organisaties, LTO) is ad-hoc en zou verder gestructureerd kunnen 
worden, ook bij het betrekken bij andere MRA-opgaven.

• Vanuit MRA Begroting: € 230.000
• Capaciteit: ca 1,5 fte op MRA Niveau. Capaciteit is knelpunt.

Online viewer met vel informatie over landschappelijke, ecologische en 
recreatiewaarden. Ook ontsluiting naar kennis bij deelnemende partijen 
en een aantal onderzoeken.

Er is binnen de samenwerking nu geen prioriteit gegeven aan structurele 
monitoring en kennisuitwisseling en het opstellen van een strategische 
onderzoeksagenda.

PM Uit te werken. Relatie met MIRT / BO Leefomgeving, Natuur/ Vitaal 
Platteland, dossiers woningbouw en energie, acties klimaatakkoord.

• Uitwerken van een programmasystematiek met het agenderen 
en uitvoeren en monitoren van projecten op het niveau van MRA 
Landschap.

• Het uitwerken van de ondersteunende rol van de MRA. Denk vooral 
aan inzet van kennis, capaciteit en geld. Aandacht gaat vooral naar 
kansen van een kennishuis en het uitwerken van een aantal bovenlo-
kale bekostigingssystematieken.

• Integraliteit op MRA Niveau in de Verstedelijkingsstrategie. Land-
schap vormt hierin een belangrijke opgave. Het programma INTENS 
is een bouwsteen waarbij per deelregio integraal gekeken is naar de 
samenhang tussen landschapswaarden en ruimtelijke opgaven.

• Integraliteit door samenwerking met sectorale programma’s en zo 
uitwerking te geven aan landschapsinclusiviteit.

• Integraliteit in gebiedsuitwerkingen.

Uitvoeringslijn 2.3: Metropolitaan Landschap

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Middelen en Dekking

Zonder versterking van landschap, biodiversiteit en meer ruimte voor 
recreatie neemt de kwaliteit van de leefomgeving en het vestigingskli-
maat sterk achteruit. 

PM. Mogelijk tijdelijk minder ruimtedruk door economische stagnatie. 
Intensiever gebruik van groengebieden en tegelijk veel minder geld 
voor beheer door wegvallen van evenementen.

Gezocht wordt naar projecten die van waarde zijn voor verbetering van 
de leefomgeving op plekken waar dat het hardste nodig is. Meer natuur 
en recreatiemogelijkheden dragen direct bij aan meer welzijn, minder 
stress en curatieve zorgkosten en sociale stabliteit.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 2.3: Metropolitaan Landschap

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Opstellen en laten vaststellen investe-
ringsprogramma MRA Landschap

pm

2.  Uitwerken meerdere bovenlokale 
bekostigingsmodellen en organiseren 
poitiek-bestuurlijk debat

pm

3.  Uitwerken rol en functie kennishuis 
voor landschap

pm

4.  Afspraken over intensievere samen-
werking met partners

pm

5.  Voorstel rijksbetrokkenheid uitwer-
ken en borgen landschap als stevig 
onderdeel Omgevingsagenda NW

pm

6.  Participatie in NBTC-themajaar ‘Ode 
aan het Landschap’

pm

7.  Gezamenlijk met andere programma’s 
onderzoekend uitwerking gegeven 
aan het principe landschapsinclusivi-
teit binnen de programma’s wonen, 
energie, bereikbaarheid en klimaat.

pm

8.  In minimaal twee deelregio’s bovenlo-
kale samenwerkingsprocessen geïni-
tieerd (voorbeeld: Westeinderscheg). 
Prioriteit heeft NZKG.

pm

9.  Realisatie van 2 nieuwe buitenpoor-
ten in de MRA

pm

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. Vaststellen investeringsprogramma MRA Landschap

2. Debat over voorstel met meerdere bekostigingsmodellen

3. Uitwerking rol en functie kennishuis voor landschap

4. Afspraken over intensievere samenwerking met partners

5. Landschap stevig onderdeel Omgevingsagenda NW

6. Participatie in NBTC-themajaar ‘Ode aan het Landschap’

7.  Uitwerking gegeven aan het principe landschapsinclusiviteit binnen de pro-
gramma’s wonen, energie, bereikbaarheid en klimaat.

8. In minimaal twee deelregio’s bovenlokale samenwerkingsprocessen geïnitieerd

9. Twee nieuwe buitenpoorten geopend
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Aanjagen van initiatieven van regionale overheden en marktpartijen die 
bijdragen aan de energietransitie en een klimaatneutrale MRA in 2050. 

Integreren van energietransitie in andere uitvoeringslijnen van de MRA 
Agenda en formuleren van bijbehorende acties.

Bestuurlijk Trekkers: 
• Cora Smelik (uitvoeringslijn circulaire economie, energietransitie en 

klimaatadaptatie)
• Jop Fackeldey (programma energietransitie)
• Edward Stigter (warmtekoudeprogramma)
• NTB (programma Smart Energy Systems)
• Jan Nico Appelman (Human Capital Agenda Klimaatopgave)
• Diverse ambtelijke projectgroepen

Gegeven de beperkte rol van de MRA op dossier energietransitie moet 
de inzet vanuit de MRA aansluiten op en goed afgestemd zijn met, inzet 
vanuit andere publieke (en private) organisaties. Bij elke actie moet 
de vraag worden gesteld of deze met partners uit de MRA samen kan 
/ moet worden opgepakt. Inzet vanuit MRA moet voedend zijn voor 
leidende trajecten.

Bij de uitvoering van deze uitvoeringslijn, zijn veel externe stakeholders 
betrokken. Daarbij gaat het bijv. om netbeheerders, omgevingsdiensten, 
energiemaatschappijen, brancheorganisaties, SER / sociale partners, 
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen. Deels krijgt de sa-
menwerking met dergelijke organisaties vorm via de samenwerking met 
de Amsterdam Economic Board en het publiek-private netwerk van het 
Warmte Koude programma.

Voor 2021 wordt uitgegaan van hetzelfde budget als beschikbaar is voor 
2020 namelijk 230.000.

Daarnaast is budgettaire ruimte nodig voor programmamanager (1 fte) 
en programma-ondersteuning (0,5 fte), alsmede inzet vanuit regionale 
projectgroep.

De benodigde kennisopbouw op dit thema wordt waar mogelijk  
opgepakt met andere stakeholders en daarbij wordt maximaal aange-
sloten op wat op nationaal niveau wordt opgepakt en uitgewisseld.  
De opgebouwde kennis wordt ontsloten via de website MRA Duurzaam, 
nieuwsbrieven, bijeenkomsten / webinars. Het Warmte Koude program-
ma fungeert als Expertisecentrum van de MRA over warmtetransitie en 
de ontwikkeling van warmtenetten. Het WK programma levert ook de 
RSW1.0 (2021).

Geen eigenstandige lobby vanuit de MRA op dit dossier, maar input 
voor en ondersteuning van bredere lobbystrategie die vormt krijgt en 
wordt uitgevoerd in afstemming met andere relevante stakeholders en 
MRA-trajecten en uitvoeringslijnen. Centrale thema’s: ruimtelijke keuzes, 
energie-infrastructuur, datacenters, Human Capital, wet- en regelgeving.

Uitgangspunt bij de meerjarige inzet in dit programma zijn de afspraken 
die gemaakt zijn in het kader van het Klimaatakkoord en de regionale 
vertaling daarvan in bijv. de RES-sen. De inzet vanuit de MRA zal zich er 
daarbij mede op richten om – in lijn met de adviezen van de SER – het 
thema energietransitie zo goed mogelijk te koppelen aan en te integre-
ren in de regionaal-economische agenda van de MRA.

Energietransitie staat niet op zichzelf. Belangrijk om de inzet op het 
dossier energietransitie expliciet te verbinden aan die op de andere 
duurzaamheidsdossiers (circulaire economie, klimaatbestendig) en aan 
andere MRA-thema’s en trajecten. De programmamanagers op de 
duurzaamheidsthema’s zullen in 2020 en 2021 bezien waar zij elkaar 
kunnen versterken en aanvullen en daarnaast met trekkers van andere 
uitvoeringslijnen bezien hoe de slag gemaakt kan worden van duurzame 
dingen doen naar duurzame dingen doen. De intentie is om dit tot 
uitdrukking te laten komen in de jaarplannen van de betreffende uitvoe-
ringslijnen.

Uitvoeringslijn 2.4: Transitieopgaven leefomgeving – Energietransitie

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Middelen en Dekking

Nog nader uit te werken

2020 is een bijzonder jaar in verband met de Coronacrisis en de 
maatregelen die rondom de crisis zijn ingevoerd. Zo goed als valt te 
bepalen, wat is de impact op de strategie, resultaten en acties van deze 
uitvoeringslijn voor 2021 en verder?

Nog nader uit te werken

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

Programmamanagement

1.  Overzicht van de concrete activiteiten 
die worden uitgevoerd

2.  Criteria voor leidend principe toe-
komstbestendig metropool opstellen

Samenwerking met programma’s 
circulaire economie en klimaat-
bestendig

Q4

3.  Samenwerking Deelactielijnen tran-
sitie opgaven leefomgeving (actielijn 
2.4) vormgegeven

Samenwerking met programma’s 
circulaire economie en klimaat-
bestendig

Q1

4.  Organisatie van 3e MRA Duurzaam-
heid Top

Samenwerking met programma’s 
circulaire economie en klimaat-
bestendig

Q2

Human Capital Agenda Klimaatopgave  

5.  Organisatie stakeholdersbijeenkomst 
HCA K

Kernteam HCA K Q1 en Q3

6.  Vaststelling vervolgacties HCA K (in 
samenspraak met andere landelijke 
en regionale stakeholders) 

Kernteam HCA K Q1

Warmtekoudeprogramma

7.  Ondersteunen van RES-regio’s bij 
voorbereiding en uitvoering van Regi-
onale Structuur Warmte

Kernteam warmte Q1

8. Organisatie stakeholdersbijeenkomst Kernteam warmte

Smart Energy Systems

9.  Vaststelling uitvoeringsprogramma 
Smart Energy Systems

Kernteam SES Q1

10.  Organisatie stakeholdersbijeen-
komst

Kernteam SES Q1

Communicatie

11.  Kennis ontsloten via website MRA 
Duurzaam, nieuwsbrieven, bijeen-
komsten en webinars

Doorlopend

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Uitvoeringslijn 2.4: Energietransitie
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Uitvoeringslijn 2.4: Energietransitie

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

Programmamanagement

1. Criteria voor leidend principe toekomstbestendig metropool opstellen

3.  Samenwerking Deelactielijnen transitie opgaven 
leefomgeving (actielijn 2.4) vormgegeven

4. Organisatie van 3e MRA Duurzaamheid Top

Human Capital Agenda Klimaatopgave

5. Organisatie stakeholdersbijeenkomst HCA K

6.  Vaststelling vervolgacties HCA K (in samenspraak met andere landelijke en 
regionale stakeholders) 

Warmtekoudeprogramma

7.  Ondersteunen van RES-regio’s bij voorbereiding en uitvoering van Regionale 
Structuur Warmte

8. Organisatie stakeholdersbijeenkomst

Smart Energy Systems

9. Vaststelling uitvoeringsprogramma Smart Energy Systems

10. Organisatie stakeholdersbijeenkomst

Communicatie 

11.  Kennis ontsloten via website MRA Duurzaam, nieuwsbrieven, bijeenkomsten 
en webinars
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Een Klimaatbestendige MRA in 2050, bestand tegen de impact  
van extremer weer (droogte, hitte, hoosbuien) en toenemende over-
stromingsrisico vanuit de zee of de rivieren. Zodat optredende schade 
niet toeneemt, gezondheidsproblemen en slachtoffers worden  
voorkomen en de leefbaarheid verbeterd.

Bestuurlijk Trekkers:  Gemeente Haarlem / Waterschap Amstel Gooi  
en Vecht

Ambtelijke Programmamanagers: Gemeente Haarlem/Waterschap AGV
Klankbordgroep: vertegenwoordiging uit 7 deelregio’s, 2 provincies,  
4 waterschappen, 5 veiligheidsregio’s) Productgroepen Nieuwbouw, 
Vitaal en Kwetsbaar en Resilience by Design.

De MRA laat lokaal wat lokaal moet en al gaande is. De meerwaar-
de van de MRA – als bestuurlijke overlegstructuur tussen inliggende 
gemeenten, provincies en waterschappen – ligt bij afstemming over 
uitgangspunten en afspraken op regionaal niveau gericht op ruimtelij-
ke en economische ontwikkelingen, mn gericht op klimaatbestendige 
gebiedsontwikkeling en vitale en kwetsbare infrastructuur.

• 4 waterschappen 
• 5 Veiligheidsregio’s
• Omgevingsdienst NoordZeekanaal
• Rijkswaterstaat
• Vitale en Kwetsbare infrastructuur (energie, Telecom,  

drinkwaterbedrijven e.d.)
• Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
• DPRA werkregio’s
• Platform Samen Klimaatbestendig
• Kennisprogramma ZeespiegelstijgingVanuit platform ruimte wordt voor 2021 uitgegaan van dezelfde  

beschikbare middelen van 2020 namelijk € 170.000. 
In kind capaciteit voor:
programmamanagement wordt beschikbaar gesteld door organisaties 
van de bestuurlijke trekkers (0,65 fte) en trekkers productgroepen  
(0,45 fte). Inzet deelnemers klankbordgroepen en productgroepen  
(circa 0,5 fte verdeeld over verschillende organisaties).

Benodigde kennisopbouw om klimaatadaptatie het nieuwe normaal 
te maken staat centraal aan alle acties. Waarbij aanwezige kennis 
binnen de regio en in Nederland wordt uitgewisseld en daarop wordt 
voortgebouwd. Opgebouwde kennis wordt ontsloten op MRA-website, 
klimaatatlas, en via webinars, nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

BO ruimte 5 mrt 2020 heeft opdracht gegeven voor inzet 
Lobby op de volgende aspecten: 
• Voor vitaal en kwetsbare infrastructuur opstellen van een position 

paper voor lobby richting het Rijk in samenwerking met lobbyisten 
van het MRA bureau.

• Voor vitaal en kwetsbaar benutten aandeelhouderschap van 
MRA-partners bij netbeheerders en drinkwaterbedrijven.

• Acties nodig vanuit Toekomstbestendig waterbeheer onder aandacht 
brengen bij MRA-partners.

De ontwikkelingen op het gebied van Klimaatbestendigheid zijn binnen 
Nederland en de wereld constant in ontwikkeling. De deelactielijn MRA 
Klimaatbestendig zal zich hierop aanpassen.

Dit is ook afhankelijk hoe de actielijn Toekomstbestendig zich ontwikkeld 
en worden opgepakt binnen de MRA Agenda 2.0

Klimaatadaptatie staat nooit op zichzelf. Voor een internationaal  
concurrerende regio , met een aantrekkelijke leefomgeving waarin veilig 
gewoond, gewerkt en gecreëerd kan worden, moeten werken, wonen 
en mobiliteit klimaatbestendig zijn. Daarom is samenwerking tussen  
alle uitvoeringslijnen cruciaal.

De uitvoeringslijn 2.4 omvat de thema’s energietransitie, circulaire  
economie en klimaatbestendig. De deellijn actiehouders zullen samen  
in 2020 en 2021 overleggen waar zij elkaar kunnen versterken en  
aanvullen. Gedacht wordt aan: 
• Criteria voor het leidende principe toekomstbestendige metropool. 

Zodat de doorwerking in de andere uitvoeringslijnen eenduidig 
wordt geborgd.

• Inzichtelijk maken van hoe de betreffende uitvoeringslijn en de 
acties voor dit jaar samenhangen met andere uitvoeringslijnen en 
bijbehorende acties.

Uitvoeringslijn 2.4: Transitieopgaven leefomgeving – Klimaatadaptatie

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie
Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Middelen en Dekking

Klimaatadaptie is een van de drie thema’s binnen het leidende principe 
toekomstbestendig.

De uitvoeringslijn 2.4 omvat de thema’s energietransitie, circulaire  
economie en klimaatbestendig. De deellijn actiehouders zullen samen  
in 2020 en 2021 overleggen waar zij elkaar kunnen versterken en  
aanvullen. Gedacht wordt aan: 
• Criteria voor het leidende principe toekomstbestendige metropool. 

Zodat de doorwerking in de andere uitvoeringslijnen eenduidig 
wordt geborgd.

• Inzichtelijk maken van hoe de betreffende uitvoeringslijn en de 
acties voor dit jaar samenhangen met andere uitvoeringslijnen en 
bijbehorende acties.

De coronacrisis lijkt een invloed te gaan hebben op de economie.  
Bij eventuele bezuinigingen moeten overheden er voor zorgen dat 
duurzaamheidsinvesteringen in een toekomstbestendige metropool 
overeind blijven. Het geeft ook kans om nu in deze bezinning toekomst-
bestendigheid goed aan te haken en om en de ervaring van veerkrach-
tig worden voor crisissen te kunnen benutten voor de impacts van de 
klimaatcrisis.

Binnen het programma MRA Klimaatbestendig wordt een temporisering 
opgemerkt in de snelheid waarop overheden en partijen met elkaar  
kunnen schakelen. Wanneer mogelijke bezuinigingen worden doorge-
voerd kan dit zijn weerslag krijgen op de capaciteit die beschikbaar is 
voor deelname aan het programma.

De mate van temporisering kan van invloed zijn op de oplevering van 
resultaten. Dit betekent dat deze achteruitschuiven in de tijd.

Om binnen de MRA overal even veilig te kunnen wonen, werken en 
recreëren is een klimaatbestendige inrichting noodzakelijk. Zodat der 
risico’s van de impact van extreem weer (droogte, hitte, hoosbuien) en 
de impact van toegenomen kans op overstromingen (vanuit de zee en 
de rivieren) voor iedereen binnen de MRA evenredig verkleind worden. 
Niet alleen voor de bewoners en ondernemers die het kunnen betalen. 
Als de samenleving veerkrachtig is ingericht is een herstart na een crisis 
situatie (zoals een extreme weersituatie of overstroming) sneller.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

Programmamanagement (pm) PM

1.  Opstellen Strategie voor het benut-
ten van de uitvoeringsgelden van 
bestuursakkoord klimaatadaptatie 
2021-2023

Q2

2.  Criteria voor leidend principe toe-
komstbestendig metropool opstellen

Samenwerking met programma’s 
Circulaire economie en energie-
transitie

Q4

3.  Samenwerking Deelactielijnen tran-
sitie opgaven leefomgeving (MRA 
Agenda 2.0 – actielijn 2.4)  vormge-
ven

Samenwerking met programma’s 
Circulaire economie en energie-
transitie

Q2

Productgroep Klimaatbestendige 
nieuwbouw/gebiedsontwikkeling Productgroep KN

4.  Convenant Klimaatbestendige ge-
biedsontwikkeling opstellen 

Samenwerking met programma 
Bouwen en Wonen.

Q3

5.  Ambities en uitgangspunten klimaat-
bestendig testen op alle MRA-sleutel-
gebieden

Samenwerking met programma 
Bouwen en Wonen.

Q1

Productgroep Vitale en Kwetsbare 
infrastructuur Productgroep VK

6.  Bewustwording voor vitale en kwets-
bare infrastructuur creëren

Doorlopend

7.  Betrekken netbeheerders en drinkwa-
terbedrijven

Doorlopend

Productgroep Resilience by Design Productgroep RbD

8.  Vervolg onderzoek klimaatbestendi-
ge investeringen en betaalbaarheid 
uitvoeren 

Samenwerking met programma 
Bouwen en Wonen.

Q3

Communicatie/ Bewustwording/Lobby/
Samenwerking PM

9.  Kennis ontsluiten op MRA-website/
MRA-klimaatatlas nieuwsbrieven en 
webinars

Doorlopend

10.  Samenwerken met (landelijke) pro-
gramma’s en actielijnen

Verstedelijkingsstrategie, land-
schap, datacenters, bouwen en 
wonen, economie, mobiliteit, 
Kennisprogramma Zeespiegels-
tijging en Toekomstbestendig 
waterbeheer. DPRA werkregio’s

Doorlopend

11.  Lobby, onder andere position paper 
richting Rijk rondom Vitaal en Kwets-
baar opstellen.

Productgroep VK/
PM

Samenwerking met lobbyisten 
MRA bureau

Doorlopend

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Uitvoeringslijn 2.4 klimaatadaptatie
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Uitvoeringslijn 2.4 klimaatadaptatie

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

Programma management

1.  Strategie voor het benutten van de uitvoeringsgelden van bestuursakkoord 
klimaatadaptatie 2021-2023

2.  Criteria voor leidend principe toekomstbestendig metropool vast gesteld

3.  Samenwerking Deelactielijnen transitie opgaven leefomgeving (MRA Agenda 
2.0 – actielijn 2.4)  vormgegeven

Klimaatbestendige nieuwbouw/gebiedsontwikkeling

4. Convenant Klimaatbestendige gebiedsontwikkeling 

5.  Ambities en uitgangspunten klimaatbestendig getest op alle MRA-sleutelge-
bieden

Vitale en Kwetsbare infrastructuur

6. Bewustwording voor vitale en kwetsbare infrastructuur

7. Betrekken netbeheerders en drinkwaterbedrijven

Resilience by Design 

8. Vervolg onderzoek klimaatbestendige investeringen en betaalbaarheid 

Communicatie/ Bewustwording

9.  Kennis ontsloten op MRA-website / MRA-klimaatatlas nieuwsbrieven en  
webinars
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De hoofddoelstellingen van het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed 
zijn:
• Het bevorderen van de cultuur participatie in de gehele MRA
• Het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoed-

instellingen in de gehele MRA.

Gemeente Amsterdam (vz), provincie Noord-Holland (vz), Almere, 
Haarlem, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ijmond, provincie Flevoland, 
Edam-Volendam, Purmerend, Gooi en Vechtstreek, Lelystad, Zaanstad, 
Hilversum.

Erfgoed: we bevorderen duurzaam behoud en het toekomstbestendig 
maken van het materiele en immateriële erfgoed in de MRA.

Ruimte: we benutten de ruimte in de MRA optimaal voor kunst, cultuur, 
erfgoed en creatieve industrie.

Samenwerking: we bevorderen en faciliteren kennis, uitwisseling en 
samenwerking op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed in de MRA.

Toegankelijkheid: we maken kunst, cultuur en erfgoed in de MRA zo 
toegankelijk mogelijk voor inwoners en bezoekers.

Cultuur aan de basis: alle kinderen en talenten in de MRA moeten de 
kans krijgen om hun creatieve talent te ontdekken, te ontwikkelen, en te 
ontplooien.

Diverse partners per programmalijn: 
Samenwerking: culturele instellingen MRA 
Toegankelijkheid: ministerie van OCW, amsterdam&partners,  
regionale vervoersbedrijven, KPMG, UvA, culturele instellingen
Ruimte: STIPO, Bureau 8080, Groene Cultuurbureau, culturele  
instellingen 
Cultuur aan de basis: MOCCA, Plein C, culturele instellingen 
Erfgoed: Mooi-Noord-Holland

Voor het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed is €75.000  
gereserveerd voor 2021 op de begroting van het Platform Economie. 

Daarnaast worden middelen geworven uit o.a. subsidies van het Rijk 
(OCW), en worden middelen slim gecombineerd met staande budget-
ten voor kunst, cultuur en erfgoed van de deelnemers van de MRA.

1.  Kennisuitwisseling ambtelijke vertegenwoordigers partners  
MRA Kunst, Cultuur & Erfgoed: 1 keer per kwartaal

2. Samenwerking met Boekmanstichting
3. Samenwerking met de UvA
4. Organisatie MRA Cultuurcongres - ovb (Q4 2021) 

Algemeen 
• Bevorder kwaliteitstoerisme gericht op cultuur en erfgoed (EZK).
• Verbeter toegankelijkheid en mobiliteit in de regio (Infrastructuur, 

EZK).
• Bevorder vergroening van cultuur en erfgoed (Rijkswaterstaat, EZK).
• Bevorder mogelijkheden voor transitie gebouwd erfgoed (OCW).

Covid-19
• Meer ondersteuning voor cultuur (gesubsidieerd en niet-gesubsidi-

eerd, ZZP/Makers, evenementen (OCW, BZK).
• Bevorder een snellere openstelling van cultuur ten behoeve van het 

verdienmodel en maatschappelijke behoefte aan activiteiten.

• Uitvoering programma op basis van vastgestelde programmalijnen 
in 2021-2024.

Integrale samenwerking met:
• programma Toerisme (Toegankelijkheid) 
• programma Metropolitaan Landschap (Erfgoed).

Projectmatige samenwerking met:
• Programma Duurzaamheid (Ruimte) 
• Programma Mobiliteit (Toegankelijkheid) 

Uitvoeringslijn 2.5: Kunst, Cultuur & Erfgoed

Ambities Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie
Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Middelen en Dekking

Focus van het programma:
• Behoud van een omvangrijk, divers en toegankelijk aanbod in de 

MRA.
• Impuls aan het talent van morgen.
• Focus op behoud en ontwikkeling van cultuur- en erfgoedbeleid in 

de regio.
• Bijdrage aan een duurzame MRA.
• Bijdrage aan creatieve, culturele stedelijke ontwikkeling van de regio 

met aandacht voor erfgoed en cultuurhistorie.
• Bijdrage aan de economische ontwikkeling.

• Cultuur- en erfgoed sector economisch zwaar geraakt door de crisis. 
Voortbestaan van veel instellingen en organisaties in de regio staat 
onder zware druk.

• Internationale bezoekersstroom is weggevallen. Lokaal en nationaal 
bezoek komt moeizaam op gang. Verwachting is dat tot de komst 
van het vaccin dit moeizaam zal zijn.

• Sociaal-economische positie van professionals in de sector staat 
onder druk.

• Regionale infrastructuur zeer verzwakt.

Focus van het programma:
• Bevorderen van cultuurparticipatie zo veel mogelijk inwoners van de 

MRA.
• Bevorderen van de toegankelijkheid tot cultuur en erfgoed in de 

gehele MRA.
• Bevorderen van spreiding van bezoek en afname van aanbod van 

cultuur en erfgoed in de gehele MRA.
• Bevorderen van (toegang tot) cultuureducatie en talentontwikkeling 

van zo veel mogelijk kinderen in de MRA.
• Bevorderen van en behoud van cultureel aanbod in de gehele MRA.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 2.5: Kunst, Cultuur & Erfgoed

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Module 2 Cultuurmonitor MRA (Boek-
man) Samenwerking*

Boekmanstichting 
(in opdracht van 
programma K,C&E 
MRA)

Uitbreiding n.a.v. uitvoering 
module 1 in 2020

1 april 2021

2.  Uitvoering Proeftuin Bereikbaarheid & 
Promotie Cultuur Toegankelijkheid** 

Divers (in  
opdracht van 
programma K,C&E 
MRA)

Uitvoering pilots en projecten 
die uitgesteld zijn door situatie 
Covid-19 in 2020

31 december 
2021

3.  Uitvoering pilot Cultuureducatie 
Cultuur aan de basis**

Divers (in op-
dracht van pro-
gramma K,C&E 
MRA)

Uitvoering pilot die uitgesteld is 
door situatie Covid-19 in 2020

1 april 2021

4.  Actieplan Broedplaatsen MRA Ruim-
te***

Nog te bepalen 
(STIPO voert ver-
kenning uit)

Opzet en insteek nog te  
bepalen, op basis van  
verkenning STIPO

NTB

5.  Uitbreiding Cultuurhistorische Waar-
denkaarten Erfgoed***

Mooi Noord-Hol-
land (in opdracht 
van programma 
K,C&E MRA)

NTB

6.  Organisatie MRA Cultuurcongres 
Samenwerking*

Nog te bepalen
Vervolg op werk uitgevoerd 
in 2019-2020 door Mooi 
Noord-Holland

NTB

7.  Kennissessies Kunst, Cultuur en Erf-
goed MRA-samenwerking**

Programma K,C&E 
MRA

Opzet en insteek nog te  
bepalen

NTB

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. Module 2 Cultuurmonitor MRA (Boekman) Samenwerking*

2. Uitvoering Proeftuin Bereikbaarheid & Promotie Cultuur Toegankelijkheid** 

3. Uitvoering pilot Cultuureducatie Cultuur aan de basis**

4. Actieplan Broedplaatsen MRA Ruimte***

5. Uitbreiding Cultuurhistorische Waardenkaarten Erfgoed***

6. Organisatie MRA Cultuurcongres Samenwerking*

7. Kennissessies Kunst, Cultuur en Erfgoed MRA-samenwerking**

*    Bekostiging MRA budget 2021     **   Bekostiging via middelen 2020 (MRA, OCW, partners MRA)    *** Bekostiging nog te bepalen
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• Zorgen dat (nationale en internationale) bezoekers gericht bijdragen 
aan het verhogen van de leefkwaliteit van de inwoners van de MRA 

• Een goed evenwicht tussen bewoners, bezoekers en bedrijven. 

• Vrijwel alle MRA-gemeenten (groot en klein)
• Beide provincies
• Vervoerregio Amsterdam

Rollen: allemaal hebben de rol van opdrachtgever, financier, aanjager, 
kader steller, ontwikkelaar, verbinder, enzovoort. 
• Lokale doorvertaling van wat we regionaal doen.

• Inzetten op het groter maken van de bestemming ‘Amsterdam’ 
(geen onderscheid tussen stad en regio: dag- en verblijf bezoek aan 
de gehele MRA). Spreiding van bezoekers.

• Door middel van onderzoek naar de toeristische draagkracht van 
gebieden en de toeristische druk in gebieden in beeld brengen van 
de ontwikkelruimte is, en in welke gebieden de groei van het aantal 
bezoekers gericht ingezet kan worden om het niveau van leefkwali-
teit te bevorderen.

• DMO’s (amsterdam & partners, maar ook lokaal en regionaal)
• Bedrijven en kennis instellingen 
• Buurgemeenten & provincies
• CELTH
• NBTC
• Andere Europese regio’s

Voor het thema toerisme is voor 2021 een bedrag gereserveerd van 
€640.380 op de begroting van het Platform Economie.

Dit bedrag bestaat uit:
• € 350.000 voor ABHZ
• € 140.000 voor de Strategische Agenda Toerisme
• € 150.380 voor de Regionale Accommodatiestrategie

Kennis opbouw en uitwisseling is bij het onderwerp toerisme essenti-
eel: de inzichten die we hebben in bezoekers, stellen ons in staat om 
beter te sturen. Dat sturen op basis van data gebeurd zal geruime tijd, 
en wordt de komende jaren verder geïntensiveerd door een aantal 
zaken die in ontwikkeling zijn. Nieuw bezoekersonderzoek via amster-
dam&partners, aanhaken op de landelijke data alliantie, koppeling van 
digitale nachtregistratiesystemen, aangehaakt zijn bij CELTH, enzovoort. 

Nadat inzichtelijk is gemaakt hoe we de strategie voor toerisme gaan 
herijken (door bovengenoemd onderzoek), ontstaat ook een beter beeld 
van voor welke zaken lobby wenselijk is. Momenteel is er al een goed 
contact met het ministerie van Economische Zaken op ambtelijk niveau. 
Ook in- en richting Europa zijn contacten gelegd.

• Verdere uitvoering geven aan de dan herijkte Strategische Agenda 
Toerisme in de MRA 

‘Toerisme’ als beleidsveld is op zich zelf heel krap, maar voor veel activi-
teiten die we vanuit de strategische agenda toerisme willen uitvoeren is 
samenwerking met andere beleidsvelden essentieel. Zo is de afgelopen 
jaren een goedlopende samenwerking opgebouwd met mobiliteit, 
cultuur, onderwijs en arbeidsmarkt, landschap, enzovoort. 

Deze samenwerking heeft de afgelopen jaren al tot heel concrete  
resultaten geleid (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een OV reisproduct 
voor internationale bezoekers, in nauwe samenwerking met alle OV  
bedrijven, of het opzetten van House of Hospitality, in samenwerking 
met grote horeca ondernemers en hospitality opleidingen). De komen-
de jaren blijft integraal samenwerken enorm belangrijk voor recreatie en 
toerisme. En er is enorm veel te winnen voor alle betrokkenen. Daarom 
zal bij alle activiteiten actief de verbinding worden gezocht met andere 
MRA programma’s en relevante stakeholders, zowel publiek als privaat.

Uitvoeringslijn 2.6: Recreatie en Toerisme

Ambities Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobbystrategie

Middelen en Dekking

De komende jaren willen we op verschillende manieren aandacht  
besteden aan de toekomstbestendigheid van toerisme in de MRA:
• Veel meer aandacht voor duurzaam toerisme (in de ecologische zin 

van het woord).
• Blijvende aandacht voor opleiding en ontwikkelkansen van mensen 

die werken in de toerisme branche.
• Blijvende aandacht voor een goede balans tussen bewoners, bezoe-

kers en bedrijven zodat bezoekers welkom blijven en zij bijdragen 
aan de leefkwaliteit van de bewoners.

 De impact van het Corona virus op het toerisme is enorm. Het aantal 
nationale en internationale bezoekers aan de MRA is gedaald tot nage-
noeg het 0 punt. Horeca ondernemers hebben het moeilijk, culturele 
instellingen vechten voor hun voortbestaan, luchtvaartmaatschappijen 
zijn afhankelijk van staatssteun, enzovoort. Maar ook de detailhandel 
en bijvoorbeeld het openbaar vervoer worden hard geraakt door het 
wegblijven van bezoekers. 

Het lijkt er op dat het nog jaren gaat duren voordat het toerisme zich 
herstelt. Hoewel dat voor intercontinentaal toerisme tot op zekere 
hoogte waar zal zijn, zien we nu al tekenen dat het toerisme zich gaat 
herstellen, wellicht sneller dan verwacht. Op de korte termijn zal dat be-
tekenen dat vooral nationale (dag- en verblijfs)bezoekers de MRA weten 
te vinden, daarna de nabije markten als Duitsland, Belgie, Frankrijk en 
het VK, en daarna ook de rest van Europa en de wereld. 

In 2020 en 2021 zullen een aantal van de activiteiten die we normaal 
gesproken richten op internationale bezoekers ook specifiek gericht 
worden op nationale bezoekers. Zodra internationaal toerisme zicht 
weer wat meer herstelt zullen ook die weer een belangrijke doelgroep 
vormen.

Een belangrijk doel van de uitvoeringslijn Recreatie en Toerisme is een 
goede balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven. Hoewel toe-
risme ontzetten belangrijk is voor de leefkwaliteit in de MRA, vormt het 
tegelijkertijd ook een bedreiging voor diezelfde leefkwaliteit. Door de 
groei van het toerisme komt op sommige plaatsen steeds meer overlast, 
door nieuwe fenomenen als AirBnB ontstaat er ook op onverwachte 
plekken overlast, door monocultuur in winkelaanbod kan het aanbod 
verschralen, enzovoort. 

Door de groei van het toerisme gericht te sturen naar die gebieden 
waar het een goede bijdrage kan leveren aan het niveau van de leef-
kwaliteit, en waar nog ruimte is om de bezoekers te ontvangen, kan een 
goed evenwicht worden geborgd, en kan economische ontwikkeling in 
gebieden die dat nodig hebben worden gestimuleerd.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 2.6: Recreatie en Toerisme

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Uitvoering van het programma  
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien

Amsterdam & 
partners

Uitvoering ook door lokale en 
regionale DMO’s en gemeenten.

Looptijd vier 
jaar

2.  Uitvoering van het onderzoek naar 
ontwikkelruimte

Nntb (extern)
Onderzoek zal naar verwachting 
lopen van oktober 2020 – mei 
2021.

Mei 2021

3.  Herijking van de Strategische Agenda 
Toerisme op basis van het onderzoek 
naar ontwikkelruimte

Programmateam 
Toerisme

Dec 2021

4.  Uitvoering gebiedsgerichte pilot New 
Land (Strategische Agenda Toerisme)

MRA + new land
Uitvoering door MRA, overhe-
den new land, DMO’s, onderne-
mers, instellingen (acties nntb).

Dec 2021

5.  Uitvoering acties Strategische Agen-
da Toerisme (nntb)

Programmateam 
Toerisme 

Acties voor 2021 nog nader te 
bepalen, mede afhankelijk van 
ontwikkelingen corona.

Dec 2021

6.  Uitvoering project CycleSeeing Am-
sterdam

MRA, extern, 
Amsterdam & 
partners

Uitvoering ook mede afhankelijk 
van lokale inzet door overheden 
en ondernemers.

Looptijd drie 
jaar

7.  Uitvoering regionale accommoda-
tiestrategie: regionale hotel- & leisure 
loods, afstemming ontwikkeling 
accomodaties, data verzameling uit 
digitale nachtregisters

MRA, hotelloods Dec 2021

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. Betere spreiding internationale dag- en verblijfsbezoekers

2. Uitvoering  en oplevering onderzoek ontwikkelruimte

3. Herijking Strategische Agenda Toerisme

4. Meer bezoekers per fiets de regio in

5. Ontwikkeling van de juist accommodatie op de juiste plek,

6. Waar mogelijk in combinatie met leisure voorzieningen

7. Gebiedsgerichte pilot New Land

8. Concrete acties n.a.v. uitvoering Strategische Agenda
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Een gezamenlijke strategie voor de schaalsprong in het mobiliteits-
systeem en de uitvoering daarvan met bijzondere aandacht voor de 
samenhang met ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken, 
de bereikbaarheid van economische toplocaties, duurzame vormen van 
mobiliteit, een klimaatbestending mobiliteitssysteem, de verbinding van 
OV- en autogeoriënteerde mobiliteitssystemen (overstapmogelijkheden 
bij ov-knooppunten) en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van 
mobiliteit voor alle inwoners van de MRA.

Vervoerregio, provincie Noord-Holland en Flevoland, Gemeente  
Amsterdam en Almere.
SBaB
MIRT-coördinatie
OV Toekomstbeeld
MRA Spoorgroep/Kernteam Strategisch OV- en spoor

• Inhoud en uitvoering geven aan de afspraken voor de schaalsprong 
van het mobiliteitssysteem van de MRA, in nauwe samenhang met 
de verstedelijkingsstrategie en de regionale economische strategie.

• Ontwikkelen van alternatieve en innovatieve bekostigingsopties voor 
de benodigde investeringen in het mobiliteitssysteem.

• Monitoren en coördineren van de uitvoering van mobiliteitsprojecten 
in de regio.

• Monitoren van het functioneren van het regionaal mobiliteitssysteem.
• Programma met eigen governance (SBaB, LOVT) het platform 

gebruiken ten behoeve van standpuntbepalen en bepalen wat te 
agenderen richting het Rijk.

Rijk, RWS, ProRail, NS, Vervoerders. 
Zij zijn volwaardig- of agendalid bij besluitvorming, studies/projecten  
of programma’s op Rijk-Regio of regionaal niveau.

Budgetten van diverse programma’s samenbrengen binnen Uitvoerings-
agenda SBAB. Hierover regionale afspraken plus Rijksafspraken maken. 
Budget MRA Spoor wordt beheerd door VRA en alle partijen. 

• SBaB: input
• MIRT: Er is een MIRT-leerplatform opgezet van uit het Rijk, klik hier

• Aansluiting zoeken bij rijksprogramma’s c.q. deze beinvloeden
• Route SBAB en MIRT volgen
• Ontschotting fondsen 
• MIRT Coördinatie: AO Mobiliteit werkt nauw samen met Public 

Affairs van de MRA-partners om strategie te bepalen. 

Veel onderdelen van deze uitvoeringslijn vallen onder het programma 
SBaB. De planning wordt in dit gremium gewaardborgd en het ontwik-
kelpad tot 2040 biedt perspectief. 
• MIRT: kan geraadpleegd worden in het MIRT Overzicht.
• Landelijk OV Toekomstbeeld heeft de ambitie om in het najaar tot 

besluitvorming te komen over een ontwikkelagenda 2040.

• 0.1 Een gedragen beeld over oplossingen omtrent mobiliteits-
opgaven. 

• 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 vanzelfsprekend.
• 1.1, 1.2 Inhoud geven aan regionale economische strategie voor 

de MRA in nauwe samenwerking met strategie voor werklocaties / 
mobiliteitssysteem.

• 1.4 Mobiliteit is in transitie (energietransitie, Smart Mobility).
• 1.5 energie-infrastructuur cruciaal voor ZEM-OV, zoals elektrisch OV.
• 2.1. Verstedelijkingsstrategie gaat hand in hand met Netwerk-

strategie.
• 2.2 Woonwijken dienen goed ontsloten te zijn.
• 2.4, 2.5, 2.6 Gebiedsontwikkeling, toegankelijkheid en mobiliteit 

gaat hand in hand.
• 3.2, 3.3 Deze uitvoeringslijnen komen terug 3.1 in o.a. SBaB, 

MIRT-afspraken.

Uitvoeringslijn 3.1: Schaalsprong Mobiliteitssysteem

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit
Lobbystrategie

Middelen en Dekking

Binnen het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid werken Rijk 
en MRA sinds 2018 gezamenlijk aan de opgaven op het terrein van 
bereikbaarheid en verstedelijking. Hier is een ontwikkelpad opgesteld 
tot 2040.

In het BO MIRT worden investeringsafspraken gemaakt om de bereik-
baarheid, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.

SBaB: per programmalijn wordt in kaart wat de impact is van coronacrisis
MIRT: bij overleg wordt stilgestaan bij impact coronacrisis 

Hoe draagt deze uitvoeringslijn dit jaar bij aan de evenwichtigheid van 
de metropool? Blijf weg van open deuren en geef concreet aan hoe 
binnen deze uitvoeringslijn dit MRA basisprincipe wordt ingevuld.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis
Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 3.1: Schaalsprong Mobiliteitssysteem 

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. Geslaagd BO Leefomgeving: begin juni

2. Geslaagd BO MIRT

3. Uitvoering Jaarplan MRA Spoorgroep

4. MRA Spoorkaart gereed

5. Uitwerking bouwstenen ROVT: PvA gereed

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1. Geslaagd BO Leefomgeving Edwin Konings
Wordt in gezamenlijkheid voor-
bereid met Els Meines (Ruimte)

Begin juni

2. Geslaagd BO MIRT Edwin Konings Eind nov

3.  MRA Spoorkaart gereed (resultaat 
2020, als voorbeeld)

Paul Chorus september

4.  Plan van Aanpak gereed Uitwerking 
bouwstenen ROVT

Kees vd Zwart september

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.
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Een samenhangend en hoogwaardig regionaal fietsroutenetwerk, 
waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijk 
gebied de natuur in kunnen fietsen. 

Met fietsvoorzieningen bij belangrijke haltes en OV-knooppunten, 
waarmee voor- en natransport per fiets en het gebruik van regionaal 
openbaar vervoer en de inrichting van haltes aantrekkelijker wordt.

• Vervoerregio: NH en Flevoland, coördinerend, financierend, evt 
wegbeheerder, adviserend

• Gemeenten: wegbeheerder, ontwikkelend, uitvoerend

Programmatische aanpak fietsroutenetwerk en voorzieningen in 
SBAB-verband (met voorafgaand uitvoeringsafspraken over financiering 
door partijen, coordinatie, monitoring en kennisuitwisseling), communi-
catie, (gecoordineerd) overleg met ProRail, Fietsersbond.

• ProRail, ontwikkelingen bij stations. Worden nu al vanaf  
begin betrokken.

• Tour de Force
• Fietsersbond

Coordinatie en monitoring ad … ten laste van SBAB, financiering van 
projecten per project bepalen in Uitvoeringsagenda SBAB met verdeels-
leutels projectpartners, SBAB budget, c.q. Rijk. (o.a. Klimaatenvelop).

Projectgroep MRA (bestaat al) in contact houden met landelijke route-
ploeg “Tour de Force”, waarin de kennis wordt gedeeld.

Meer ruimte voor de fiets maakt al onderdeel uit van landelijk beleid 
(nu klimaatgelden). Verruiming van mogelijkheden Mobiliteitsfonds en 
verhoging inzet (mede als no regret maatregel vanuit Coronacrisis).  
Deel laten uitmaken van lobby. 

• Zowel MRA Fietsroutenetwerk als PvA Fietsparkeren bij R-Net-haltes 
kennen meerjarenplanningen.

• 0.1Fiets als prioritair mobiliteitsthema korte termijn en identiteits-
bepalend MRA visie.

• 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 vanzelfsprekend.
• 1.1 en 1.2, arbeidsmarkt en (fiets)mobiliteit gaan hand in hand.
• 2.1 en 2.2 Mogelijk wordt de bereikbaarheid per fiets meer bepalend 

voor de verstedelijking en de inrichting van woonmilieus.
• 2.3 , 2.5 en 2.6 Fietsinfrastructuur maakt belangrijk onderdeel uit van 

het metropolitane landschap evenals de bereikbaarheid van cultuur 
en bezienswaardigheden.

• 3.1 en 3.3 De fiets zal een groter aandeel verwerven in het totale 
mobiliteitssyteem en daarnaast zelf innoveren en verduurzamen.

Uitvoeringslijn 3.2: Fiets

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie

Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

IntegraliteitLobbystrategie

Middelen en Dekking

Na lopen is de fiets is het meest duurzame vervoermiddel. Bij het ge-
bruik van elektrische fietsen ligt dat anders. Afhanlijk van de bron is hier 
sprake van een bescheiden ecologische footprint. Afhankelijk van het 
gebruik zijn fietsen circulair duurzaam.

De Coronacrisis zou bij de afschaling van de lockdown een nieuwe 
impuls aan het fietsgebruik kunnen geven nu het OV zijn beperkingen 
kent. Mogelijk gaat dit een rol spelen bij investeringen, omdat het hier 
gaat over overzichtelijke bedragen en korte termijn acties. Een en ander 
kan op gespannen voet staan tot de 1,5 meter maatschappij.

Het gebruik van de fiets is vanouds naast lopen een zeer betaalbaar 
vervoermiddel.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis
Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 3.2: Fiets

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  Nadere invuling van de activiteiten 
mbt het fietsroutenetwerk wordt 
nader bepaald in het najaar van 2020 
met bestuurlijk trekkers en de betrok-
ken MRA-partners

Vervoerregio/ 
individuele  
gemeenten

2.  Op basis van adviesrapportage 
RHDHV  In samenwerking met PNH  
rondje langs de gemeenten om  
afspraken te maken t.b.v. uitvoering 
van fietsparkeervoorzieningen bij 
R-Net-haltes. 

Vervoerregio PNH

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1.  10 knelpunten (asfalteren, verbreden, verlichten, kruispunten, bewegwijze-
ring) op routes:

2. Almere

3. Ijmond

4. Rond Schiphol

5. Haarlem - Amsterdam

6. Amstelveen

7. Binnenring Amsterdam 

8. NS-stations:

9. Fietsparkeervoorzieningen R-Net-haltes

15. NB Exacte kwartaal van realisatie moet nog nader bepaald worden
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Regionaal uitwerking geven aan het thema Mobiliteit van het Klimaat-
akkoord, verdere ontwikkeling van een regionaal netwerk van publieke 
oplaadpunten voor elektrisch vervoer, realisatie van kansrijke smart  
mobility toepassingen binnen de MRA en mensen verleiden hun reis-
gedrag aan te passen om piekbelasting van het mobiliteitsnet tegen te 
gaan en keuzes voor duurzame mobiliteitsopties te stimuleren.

Leden platform Mobiliteit (vooral provincies, Vervoerregio en Amster-
dam) over het algemeen opdrachtgever.
Overwegend grotere MRA-gemeenten projectpartner
Platform Smart Mobility
Economic Board Amsterdam
MRA Elektrisch
NS, ProRail, RWS

Samenwerking tussen deelprogramma Slim & Duurzaam, Regionaal 
duurzame mobiliteitsprogramma, Smart Mobility,, Samenwerkings-
agenda Logistiek en GD Zes-samenwerking samenbrengen in Rijk- 
Regio-SBAB-programma.

• Het Rijk 
• ALB en ALP
• Private partners Economic Board
• Concessiehouders

Budgetten van diverse programma’s mbt duurzame mobiliteit samen-
brengen binnen Uitvoeringsagenda SBAB. Hierover regionale afspraken 
plus rijksafspraken maken. Budget Smart Mobility blijft ondergebracht 
bij desbetreffend programma. Zelfde geldt voor Logistiek.

• Kennisplatform Smart Mobility
• SBAB

Aansluiting zoeken bij rijksprogramma’s c.q. deze beinvloeden
Route SBAB en MIRT volgen
Ontschotting fondsen 

Alle onderdelen van deze uitvoeringslijn hebben ambities vastgelegd  
in visies c.q. meerjarenprogramma’s die in het geval van duurzame 
mobiliteit aansluiten bij het klimaatakkoord tot 2030.

• 0.1 Verduurzaming zal grote rol spelen in de visie.
• 0.2 Samenwerking Rijk is groot onderdeel van de programma’s.  

EU samenwerking lonkt gezien innovatieve en duurzame karakter.
• 0.4Kennishuis bestaat al bij MRA platform Smart Mobility.
• 1.1, 1.2 en 2.1 Hoewel een niche kan de duurzame en innovatieve 

aanpak invloed hebben op de ruimtelijke inrichting met bijvoorbeeld 
logistieke c.q. mobiliteitshubs , die weer knooppunten kunnen  
vormen aan de stadsranden.

• 1.3 Geslaagde business cases kunnen leiden tot vernieuwde  
werkgelegenheid op alle opleidingsniveaus.

• 1.4, 1.5 en 2.4 Vanzelfsprekend.
• 2.5 , 2.6 Toegankelijkheid van cultuur, recreatie en toerisme kan met 

nieuwe mobiliteitsconcepten worden versterkt.

Uitvoeringslijn 3.3: Duurzame en innovatieve mobiliteit

Doel Betrokken MRA-deelnemers en rollen

Strategie
Samenwerking externe partners

Kennisopbouw en -uitwisseling

Meerjarenplanning

Integraliteit

Lobby strategie

Middelen en Dekking

De activiteiten van Smart Mobility dragen bij aan het bewustzijn en han-
delingsperspectief van de 35 MRA-partners ten aanzien van de mobili-
teitstransitie en daarmee aan de toekomstbestendigheid. Denk aan de 
PvE’s voor gebiedsontwikkeling (Floriadewijk), bewustwording van data 
via Data Kookboek, uitrol IVRI’s, MAAS waardige OV concessies, etc…

20 mei start een Innovatieboard m.b.t. Corona

Concessieverleners werken samen met het Rijk en de OV bedrijven om 
het openbaar vervoer te ondersteunen en in te richten.

Binnen SBAB worden de consequenties van de Coronacrisis voor SBAB 
en de uitvoeringsagenda in kaart gebracht.

Via het MRA secretariaat wordt informatie en kennis gedeeld tussen de 
MRA-partners.

Op dit moment vinden er vanuit Smart Mobility pilots plaats om bij 
gebiedsontwikkelingen vroegtijdig te kunnen inspelen op mobilioteits-
opgaven. Betaalbaarheid speelt hier ook een rol. De grootschalige uitrol 
van MRA Elektrisch speelt een rol bij toegankelijkheid en de beperking 
van emissies komen ten goede aan alle betrokken inwoners.

Uitwerking toekomstbestendig

Impact coronacrisis

Uitwerking evenwichtig
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Uitvoeringslijn 3.3: Duurzame en innovatieve mobiliteit

Acties (hoe) wie opmerkingen einddatum VG*

1.  De planning van activiteiten voor de 
verschillende onderdelen wordt in het 
najaar van 2020 opgesteld. 

Nog definitief aan 
te stellen bestuur-
lijk trekkers

* VG = voortgang: De voortgang wordt gedurende het jaar 2021 gemonitord, dan kan deze kolom worden ingevuld. De voortgang wordt 
ook gerapporteerd op de MRA-website, onder MRA Agenda.

Resultaten (wat) Q1 Q2 Q3 Q4

1. Programma opzet gezamenlijke aanpak GD ZES

2. Uitvoering Amsterdam Logistics Programmateam

3. Oprichting Ovalen Tafel Logistiek

4. Uitvoering jaarplan Smart Mobility 2021 

5. Maximaal 4,2 megaton CO2 uitstoot

6. Definitieve vaststelling  RMP bij alle MRA-partners

7. Integrale monitoring RMP

8. MRA brede werkgeversaanpak

9. Multimodaal MRA-netwerk korte en lange termijn aanpak

10. MRA Elektrisch: 1000 palen in 2020, 1500 in 2021, etc…

15. NB Exacte kwartaal van realisatie moet nog nader bepaald worden
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Geachte heer Rienties, 

Per 1 januari 2017 is de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) gestart. Elk jaar wordt een werkplan en een begroting opgesteld voor 
het volgende jaar. Begin juli 2020 heeft de MRA haar werkplan en 
conceptbegroting 2021 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten en 
provincies.

Ouder-Amstel maakt gebruik van deze mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen op het werkplan 2021. Het werkplan geeft aanleiding tot het indienen 
van een zienswijze met betrekking tot het proces en de planning van de 
verstedelijkingsstrategie.  

Alvorens vervolgstappen in het proces van de Verstedelijkingsstrategie te 
zetten zal eerst per gemeente moeten worden opgehaald en afgestemd wat 
de visie is op de ruimtelijke en sociale ordening, het woonbeleid, mobiliteit en 
energietransitie. Dit moet integraal worden benaderd en niet alleen vanuit het 
platform Ruimte. Het proces dient transparant te zijn met vooraf gedeelde 
stappen, met per stap daadwerkelijk input en terugkoppeling naar alle 
gemeenten/deelregio’s. Vervolgens is het noodzakelijk dat duidelijkheid 
ontstaat over het besluitvormingsproces; wat wordt wanneer waar behandeld 
en vastgesteld en welke rol hebben raden en staten hierin?

In de bijlage bij het werkplan zijn alle uitgewerkte jaarplannen en 
uitvoeringslijnen opgenomen. Met betrekking tot de Verstedelijkingsstrategie 
is de afgelopen maanden vanuit de AM regio meermalen door diverse 
ambtenaren en wethouders onvrede geuit over met het proces van de 
Verstedelijkingsstrategie, onder andere via platform Ruimte. Deze onvrede is 
ook geuit in het portefeuillehouders overleg Bouwen en Wonen van de AM en 
de MRA. 

In de Uitvoeringslijn 2.1 Verstedelijkingsstrategie (bladzijde 45 en 46 van het 
MRA Werkplan) is een meerjarenplanning opgenomen voor de 
Verstedelijkingsstrategie. Voor een goede bestuurlijke afstemming is meer tijd 
nodig en een ander proces. 
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De Verstedelijkingsstrategie is een belangrijk regionaal traject: niet alleen 
worden er regionale (ruimtelijke) afspraken gemaakt, maar het vormt ook de 
basis voor de belangrijkste rijksinvesteringen de komende jaren. De urgentie 
is hoog. Er zijn grote en complexe uitdagingen en hoge ambities op het 
gebied van wonen, mobiliteit, werken, verduurzaming, landschap en 
leefbaarheid, gecombineerd met de relatief geringe beschikbare ruimte. 
De MRA Verstedelijkingsstrategie wordt onderdeel van de landelijke 
omgevingsagenda. Dit is de agenda van de Nationale Omgevingsvisie, de 
NOVI. De Verstedelijkingsstrategie moet daarom ook goed aansluiten bij de 
Provinciale Omgevingsvisies (POVI’s) en de (nog op te stellen) gemeentelijke 
omgevingsvisies en –agenda’s. Draagvlak voor de Verstedelijkingsstrategie 
binnen de MRA is essentieel voor afspraken tussen de MRA en het Rijk.

De hoofdlijn van de Verstedelijkingsstrategie is de polycentrische gedachte: 
een sterke kernstad Amsterdam met daaromheen zelfstandige, sterke steden 
/ regio’s. De relatie tussen kernstad, landschap en omliggende steden is 
evident. Voor die gedachte is zeker wat te zeggen. Het lijkt er echter toe te 
leiden er een irreëel, maakbaar wensbeeld ontstaat, dat los staat van de 
kwaliteiten van een gebied. Dit gaat bijvoorbeeld over het spreiden van de 
‘nieuwe economie’, het verplaatsen van cultuur en onderwijs naar de randen 
van de MRA, of het centraal bepalen van de percentages sociale woningbouw.

Gezien de vele opgaven die op de MRA afkomen is het noodzakelijk om 
hierover goede en samenhangende keuzes (met het rijk en binnen de regio) 
te maken in de MRA Verstedelijkingsstrategie. Dit geldt zeker voor de grootste 
(systeem-) keuzes die voor de MRA gemaakt moeten worden. Er zijn echter 
ook keuzes waar de gemeenten zelf ook over gaan. 

Het kan niet zo zijn dat in de Verstedelijkingsstrategie keuzes of besluiten 
opgenomen worden die nog niet door de gemeenten zelf genomen zijn. In het 
kader van de op te stellen omgevingsvisies zijn gemeenten nog veelal aan het 
nadenken over deze keuzes.  
Bovenstaande vraagt om een herijking van het proces en de planning voor de 
verstedelijkingsstrategie zoals door de MRA in het Werkplan is voorgesteld.

Namens de gemeenteraad van Ouder-Amstel

Joyce Langenacker Linda Moolenaar

Namens het college van B&W van Ouder-Amstel

Joyce Langenacker Rudie Heintjes
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