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Onderwerp De (voorbereiding van) 3e MRA Duurzaamheid Top van 15 oktober 2021 

 

 

Geacht college, 
 

De deelnemers aan het PHO Duurzaamheid hebben het voornemen om op de 
ochtend van vrijdag 15 oktober 2021 voor de 3e keer een MRA Duurzaamheid 
Top te houden. Deze brief is bedoeld om u tijdig te informeren over deze Top 
en over wat deze voor u en uw organisatie gaat betekenen. Hopelijk helpt de 
brief u om goed op dit traject aan te sluiten en in uw planning & control-
cyclus met de voorbereiding van deze Duurzaamheid Top rekening te houden.  
 

Route naar de 3e Duurzaamheid Top (zie bijgevoegd spoorboekje) 
Tijdens de Duurzaamheid Top van oktober 2019 zijn vanuit het MRA 
programma Duurzaamheid (op de thema’s circulaire economie en 
energietransitie) door de aanwezige bestuurders 5 richtinggevende afspraken 
gemaakt. Deze moesten echter in periode na de Top door MRA-overheden 
nog worden bekrachtigd via collegebesluiten van de eigen organisatie. Voor 
deze 3e Duurzaamheid Top kiezen we voor een andere aanvliegroute en is het 
de bedoeling dat op de Top direct bindende afspraken gemaakt kunnen 
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worden. Natuurlijk vinden wij het voor het resultaat het beste wanneer zoveel 
mogelijk deelnemers zich verbinden aan de afspraken. De afspraken gaan 
echter uit van een “coalition of the willing”.  
Bindende besluitvorming op de Top zelf is uiteraard alleen mogelijk als u ruim 
van te voren weet wat ter instemming wordt voorgelegd. U moet de 
mogelijkheid hebben om daarover voorafgaand aan de Top met de overige 
gemeenten in uw deelregio contact te hebben en in uw college een besluit te 
nemen. Vandaar dat u eind april de concept-afspraken van ons zult 
ontvangen. U heeft dan tot eind mei de gelegenheid hierover een standpunt 
in te nemen. Hiermee krijgen wij een beeld van het draagvlak en de 
haalbaarheid en kunnen wij zo nodig aanpassingen doen. Op basis van de 
ontvangen standpunten zullen wij vervolgens de definitieve afspraken voor de 
Top formuleren die we begin juli aan u zullen voorleggen zodat u als college 
een beslissing kunt nemen over het al dan niet aansluiten daarbij.  
 
Wat gebeurt er de komende tijd? 
Op dit moment werken wij– in samenwerking met de Amsterdam Economic 
Board en met bedrijven en kennisinstellingen – een aantal concept-afspraken 
nader uit. Deze hebben steeds betrekking op thema’s die op het snijvlak 
liggen van duurzaamheid met onderwerpen als mobiliteit, economie, 
onderwijs & arbeidsmarkt, bouwen & wonen. Via de MRA werk- en 
projectgroepen wordt bezien wat de inzet van MRA-overheden zou moeten 
zijn bij deze afspraken en welke daarvan zich lenen om eind april aan u te 
worden voorgelegd. Ook de platforms worden daarbij betrokken. Begin mei 
spreken wij met uw ambtelijke ondersteuners over de inhoud van de 
specifieke afspraken.  
 

Green Deals 
Zoals u zich wellicht herinnert, heeft op 15 juni vorig jaar een bestuurlijk 
overleg plaatsgehad waar met bedrijfsleven en kennisinstellingen werd 
gesproken over samenwerken aan een duurzaam economisch herstel uit de 
coronacrisis. Die bijeenkomst was ook de aftrap voor een gezamenlijk traject 
dat moest uitmonden in een aantal Green Deals die enerzijds bijdragen aan de 
duurzaamheidsambities en anderzijds aan het scheppen van nieuwe vormen 
van duurzame werkgelegenheid.  
De eerste resultaten van dit traject zijn gepresenteerd tijdens de 2e 
Duurzaamheid Top van 29 oktober 2020 en het State of the Region event van 
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2 december 2020. We hopen tijdens de Duurzaamheid Top van 15 oktober 
een aantal van de Green Deals die na de bijeenkomst van 15 juni in uitwerking 
zijn genomen ter bekrachtiging aan u (en aan de betrokken bedrijven en 
kennisinstellingen) voor te kunnen leggen.  
 
Concreet zijn er nu vier Green Deals in voorbereiding:  

(1) Circulaire Houtbouw: Daarmee wordt beoogd om vanaf 2025 ten minste 20% 

van de nieuwbouwwoningen in de MRA in houtbouw (met duurzaam hout) uit te 

voeren; 

(2) Circulair textiel: Daarmee wordt beoogd in 2025 25% van het textiel in de MRA 

circulair te verwerken, bijv. via het opzetten van een Shared Repair Center en 

een Fashion Innovation Lab en via het stimuleren van het gebruik van circulaire 

producten voor bijv. de zorg; 

(3) MRA fietsmetropool: deze is er op gericht om – naast de fietsinfrastructuur –  

ook de ontwikkeling van onderliggende diensten te stimuleren. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld over de aanleg van fietsservicepunten, om het delen van data over 

fietsgebruik en om het stimuleren van fietsgebruik via de arbeidsvoorwaarden. 

Daarnaast wordt verkend hoe we kunnen komen tot circulaire verwerking van 

fietsen; 

(4) Duurzaam talent: Door de coronacrisis komt er extra aanbod op de 

arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat een unieke kans op meer instroom in 

technische en duurzame banen. Inzet is om via deze Green Deal te komen tot 

een bundeling van krachten om mensen van werk naar werk te helpen (bijv. van 

de luchtvaartsector naar de installatiesector of netbeheerders).  

Overige afspraken in voorbereiding 

Behalve deze vier Green Deals zijn er voor de Duurzaamheid Top ook twee 
afspraken in voorbereiding die direct voortkomen uit het lopende MRA-
programma Circulaire Economie. In uitwerking zijn: 

(1) Een propositie om als MRA overheden een impuls te geven aan het 

hergebruiken en toepassen van niet recyclebaar plastic. Daarbij wordt gedacht 

aan het komen tot afspraken om in de buitenruimte straatmeubilair te gaan 

toepassen dat uit dit plastic is samengesteld; 

(2) Vijf inkooppakketten die volledig circulair zijn uitgewerkt en waarop wij als MRA 

overheden per direct circulair kunnen gaan inkopen en aanbesteden. Dit als 

vervolg op de vijf inkooppakketten die tijdens de Duurzaamheid Top van 

oktober 2019 zijn gepresenteerd. Deze afspraak past binnen de intentie die we 

al in 2018 met elkaar zijn aangegaan om in 2025 ten minste tot 50% Circulair 

inkopen te komen. 
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Selectie van afspraken voor de 3e Duurzaamheid Top 
In de komende tijd worden zowel de vier Green Deals als de twee overige 
afspraken zo concreet mogelijk uitgewerkt. In april wordt vervolgens bepaald 
welke (maximaal vier van de zes) afspraken voldoende zijn uitgewerkt en 
voorbereid om op de 3e Duurzaamheid Top te worden voorgelegd. Uiteraard 
zullen deze dan voor u worden geconcretiseerd naar richtinggevende 
besluitpunten.  
 
Afrondend vraag ik u het volgende: 

(a) Er rekening mee te houden dat in de periode mei / juni concrete voorstellen voor 

de 3e Duurzaamheid Top aan u zullen worden voorgelegd, met het verzoek 

daarop uw standpunt te bepalen; 

(b) Ten behoeve van uw standpuntbepaling voor de eigen organisatie in de 

komende periode en  de in te plannen voorbereidende bijeenkomsten in april de 

benodigde ambtelijke ondersteuning beschikbaar te hebben; 

(c) Er u op voor te bereiden dat net voor het zomerreces de definitieve concept-

afspraken voor de 3e Duurzaamheid Top aan u zullen worden voorgelegd. 

Afspraken waarop u dus al in de periode daarvoor een voorbereidend besluit 

hebt kunnen nemen; 

(d) De ochtend van 15 oktober 2021 te laten reserveren in de agenda van de leden 

van uw college voor wie de 3e Duurzaamheid Top het meest relevant is.  

 

Ik hoop u via deze brief voor dit moment voldoende te hebben bericht. Eind 
april zult u een nader bericht over de Top ontvangen, met daarin ook een 
voorzet voor de afspraken die we tijdens de Top hopen te kunnen 
bekrachtigen. Indien u vragen heeft of aandachtspunten wilt meegeven kunt u 
contact opnemen met Lex Hendriksen of Edwin Oskam, beiden verbonden aan 
de MRA programma’s Duurzaamheid. Hun contactgegevens treft u in de 
aanhef van deze brief.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Cora Smelik, 
Voorzitter PHO Duurzaamheid MRA 
 
 

 


