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Voorwoord 
 

Van 10 tot en met 12 oktober bezochten meer dan 20 bestuurders uit de Metropoolregio 
Amsterdam de European Week of Regions and Cities in Brussel. Hoofddoel van deze reis was om 
een verdiepingsslag te maken in de in 2014 gemaakte afspraken. Afspraken over de intensievere 
samenwerking in de MRA rond regionale thema’s met een sterke Europese dimensie en het 
gezamenlijk profileren van de regio in Europa.  
 
Centraal tijdens dit bezoek stonden twee van de vijf door de Amsterdam Economic Board 
opgestelde regionale Uitdagingen, te weten Circulaire Economie en Digitale Connectiviteit. De 
afvaardiging van de MRA was op basis van deze twee Grootstedelijke Uitdagingen onderverdeeld 
in twee delegaties. Deze delegaties richtten zich op het leggen van zinvolle contacten op deze 
thema’s, en daarnaast werd ook nagedacht over hoe de MRA de successen die zij op deze thema’s 
boekt duidelijker in Brussel en de rest van Europa op de kaart kan zetten.  
 
Al tweemaal eerder, in 2012 en 2014, bracht een delegatie van bestuurders uit de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) een bezoek aan Brussel tijdens de European Open Days (nu European Week of 
Regions and Cities). De eerste reis was vooral oriënterend, de tweede reis gaf een grote impuls aan 
onze regionale Europese aanpak. Deze aanpak is uitgewerkt in het programma ‘Intensivering 
Europese samenwerking in de MRA’ dat in maart 2015 is vastgesteld door de bestuurders die 
deelnemen aan het MRA-platform PRES (Platform Regionale Economische Structuur). Om dit 
programma kracht bij te zetten heeft de Amsterdam Economic Board in samenwerking met PRES 
het initiatief voor deze derde bestuurdersreis genomen.  
 
Voor u ligt het verslag van dit derde MRA-bezoek aan Brussel. Hierin wordt zowel chronologisch 
verslag gedaan van de ontmoetingen die de bestuurders tijdens het bezoek hadden met 
verschillende netwerken, politici en organisaties, als toegelicht welke vervolgafspraken de MRA-
bestuurders onderling hebben gemaakt om de MRA nog sterker in Europa te verankeren.  
 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2016/doc/venue_map_2016.pdf
https://www.amsterdameconomicboard.com/uitdagingen
https://www.amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2016/02/Op-koers-voor-Europa.pdf
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/mra-on-tour
https://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/mra-on-tour
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Terugblik op het programma 

1. Introductie en start van de reis 
 

De derde MRA-bestuurdersreis naar Brussel viel op een bijzonder moment: Nederland had zojuist 
haar voorzitterschap van de Europese Unie afgerond. In deze  periode heeft Nederland zich sterk 
gemaakt voor het opstellen van de EU Urban Agenda. Deze agenda stelt zich tot doel Europese 
steden een sterkere stem te geven in Brussel en Europese 
wet- en regelgeving meer werkbaar te maken voor steden. 
Daarnaast moet het leiden tot een betere kennisuitwisseling 
tussen Europese steden.  
 
Centraal tijdens deze reis stond dan ook de vraag hoe de 
MRA als geheel beter aangehaakt kan raken in Brussel, 
enerzijds om het netwerk dat zij heeft in Europa verder uit 
te breiden en anderzijds om de koppeling te maken tussen 
de EU-agenda en de MRA-agenda. Dit leidt ertoe dat de 
MRA-Europawerkgroep effectiever kan werken en dat we 
een gezamenlijk profiel hebben in Europa.  
 

1.1 Delegatieleider Dennis Straat: MRA versterken, keuzes maken en lange 
termijninzet 

 
Delegatieleider Dennis Straat, wethouder gemeente Zaanstad en Boardlid, opende de driedaagse. 
“Europa is belangrijk. Wij als lokale bestuurders hebben de taak om het belang van Europa te 

onderstrepen, in woord en in daad. Dat doen we hier in Brussel, 
en we hebben ook allemaal de kans om dat uit te dragen in 
Nederland. Twee jaar geleden waren we hier ook. Toen hebben 
we concrete afspraken gemaakt over het versterken MRA EU 
samenwerking. Het is nu tijd om op basis van deze investering de 
volgende stap te zetten. Dit is belangrijk voor de samenwerking 
tussen de bestuurders, maar ook zeker om samenwerking tussen 
onze ambtenaren mogelijk te maken. Samenwerken, 
samenwerken gaat over brengen en halen. Onze inzet op EU is 
een investering, die niet binnen een paar maanden iets oplevert.  
 

En waarom doen we die investering: niet platweg om EU-subsidies binnen te slepen. We doen het, 
omdat we op een aantal onderwerpen, zoals Digitale Connectiviteit, Circulaire Economie (incl. 
energietransitie), echt iets te delen hebben. Onze circulaire aanpak, is niet alleen technologisch 
maar ook organisatorisch innovatief. We zijn een belangrijke innovatieregio op het gebied van de 
Digitale Connectiviteit met een sterke ICT-kennisbasis en gemeenten die innovatief omgaan met 
data, een EU-big data experimenteerlocatie in het hart van onze regio, we hebben natuurlijk AMS-
IX, een internetknooppunt van wereldwijd belang. En we doen daar ook nog slimme dingen mee, 
bv. op het gebied van duurzame datacenters.  
We zetten óók in op Europa, omdat we merken dat internationale samenwerking ons iets oplevert. 
Als onze ambtenaren in EU-projecten samenwerken met andere ambtenaren uit het buitenland, 
versterkt dat onze innovatiekracht. Omdat samenwerking niet alleen geld oplevert, maar vooral 
ook kennis ervaring, nieuwe inzichten. En dit is waarom wij als bestuurders, 2 jaar eerder in Brussel 

“We doen het niet om 
subsidies binnen te 
halen, maar omdat we 
op de uitdagingen 
kennis en ervaring te 
delen hebben.”   
Dennis Straat, delegatieleider  
 

http://urbanagendaforthe.eu/urban-agenda/
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besloten hebben dat we de inzet van onze gemeenten richting Europa willen versterken. We zijn 
hier in Brussel om die inzet nog meer kracht bij te zetten. “ 
 
Dennis Straat voegde toe dat het lastigs om concrete resultaten te bereiken op alle zes 
geselecteerde thema’s na de vorige reis. De MRA-EU werkgroep staat als een huis. Er zijn projecten 
ingediend, er zijn MRA-on-Tour sessie georganiseerd, maar het is lastig op alle fronten actie te 
leveren. Daarom is nu gekozen voor twee thema’s. En is er meteen na de reis een terugkoppeling 
met Gemeentesecretarissen en Directeuren van de deelnemende gemeenten gepland. Dennis 
Straat zal hier de gemeentesecretarissen en directeuren vragen om de ambities van de bestuurders 
aan het einde van de Brusselreis zoveel mogelijk te concretiseren. Dat ervaren gemeenten als 
Amsterdam, Haarlem, Almere en Zaanstad hun kennis en binnenkomende kansen delen. Het 
verslag van deze terugkoppeling vindt u als bijlage bij dit boekje.  

1.2 Welkom door de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel: kies focus en kijk 
naar kansen voor steden en regio’s 
 
De bestuurders werden namens de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de 
Europese Unie welkom geheten door John Morijn, Hoofd Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties op de PV-EU. Hij verving Ambassadeur De Gooijer, die onverwacht in Den Haag 
bij een overleg met Premier Rutte en VK-Premier May moest zijn. Morijn was blij met het bezoek 
van de bestuurders aan Brussel, hij stipte aan dat het goed is om als belangrijke Nederlandse regio 

zichtbaar te zijn in de EU. Tijdens het 
Nederlands Voorzitterschap van de EU in 
de eerste helft van 2016 is het Pact of 
Amsterdam ondertekend, de vaststelling 
van de EU Urban Agenda. Morijn 
benadrukte het belang van de EU Urban 
Agenda en de verschillende Partnerships 
die hieruit zijn ontstaan waarin steden 
invloed kunnen hebben op EU-beleid rond 
12 thema’s. Daarnaast adviseerde hij de 
bestuurders gefocust op pad te gaan in 
Brussel; vasthouden aan de twee of in ieder 
geval een beperkt aantal centrale thema’s 
was zijn advies.  
 
  

http://eu.nlvertegenwoordiging.org/
http://eu.nlvertegenwoordiging.org/
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/wat-is-het-pact-of-amsterdam
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/wat-is-het-pact-of-amsterdam
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1.3 Board Directeur Nina Tellegen: De MRA in 2025 en de rol van de Amsterdam 
Economic Board 
 
Directeur van de Amsterdam Economic Board Nina Tellegen nam de aanwezigen mee naar 

oktober 2025. Dat is de doeldatum van 
de ambities van de Board voor de MRA 
op vijf Grootstedelijke Uitdagingen:  

 Gezondheid  

 Mobiliteit  

 Talent voor de toekomst  

 Circulaire Economie  

 Digitale Connectiviteit  
Voor elk van deze Uitdagingen heeft de 
Board een roadmap opgesteld (te 
vinden via de links).  
Ook meet de Board in scorecards en in 
een voor iedereen toegankelijk online 

dashboard hoe de MRA vordert op de ambities. De focus van deze reis ligt op Digitale Connectiviteit 
en Circulaire Economie. Een samenvatting van de ambities en scorecards hiervoor vindt u achterin 
dit boekje.  
 
Focus binnen de twee Uitdagingen 
“Op Digitale Connectiviteit, Franc Weerwind is hier trekker van binnen de Board, richten we ons 
op 3 onderwerpen. De Metropoolregio Amsterdam (MRA) wil in 2025 de belangrijkste plek in 
Europa voor data-gedreven innovatie zijn. De regio wil internationaal gezien voorloper zijn wat 
betreft de aanwezige digitale infrastructuur, het vermogen om hierop innovatieve data-gedreven 
toepassingen te bouwen en het vertrouwen in de digitale maatschappij. 
De Board heeft de keuze gemaakt om in te zetten op een drietal speerpunten om invulling te geven 
aan de ambitie en doelstellingen: 
• Datacenter hub – ruimte voor (groene) groei 
• Trust in digital life – vertrouwen in digitale data 
• Meaningful data – data innovatie voor slimme mobiliteit, gezondheid (eHealth) en 

Circulaire Economie (ict voor grondstoffen stromen). 
Bij dit laatste speerpunt ziet u al meteen dat onze uitdagingen onderling verbonden zijn.  
 
Op Circulaire Economie, waarvan John Nederstigt samen met Jacqueline Cramer trekker is, zijn 5 
speerpunten gekozen, om van de MRA de Circulaire hotspot van Europa te maken: 
• Grondstoffen 
• Warmte als circulaire grondstof 
• Energietransitie gebouwde omgeving 
• CO2 als bouwstof Circulaire Economie 
• Stimuleren van circulair ondernemerschap 
Hiermee willen we koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor het zorgvuldig omgaan 
met en hergebruiken van grondstoffen, energie en warmte.  
 
Op beide uitdagingen willen we dus een flinke ambitie waarmaken. 
Europese projecten en netwerken helpen ons daarbij. Ze helpen ons om onze kennis te delen en 
onze regio te laten zien als dé place to be voor datagedreven innovaties. Als dé Circulaire hotspot 
van Europa. Maar Europese projecten helpen ons ook om met andere regio’s samen te werken en 

https://www.amsterdameconomicboard.com/uitdagingen
https://www.amsterdameconomicboard.com/uitdaging/gezondheid
https://www.amsterdameconomicboard.com/uitdaging/mobiliteit
https://www.amsterdameconomicboard.com/uitdaging/talent-voor-de-toekomst
file:///C:/Users/rozemek/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PUHUK48A/•%09https:/www.amsterdameconomicboard.com/uitdaging/circulaire-economie
https://www.amsterdameconomicboard.com/uitdaging/digitale-connectiviteit
https://www.amsterdameconomicboard.com/feiten-en-cijfers
https://www.amsterdameconomicboard.com/feiten-en-cijfers
https://www.amsterdameconomicboard.com/speerpunten/datacenter-hub
https://www.amsterdameconomicboard.com/speerpunten/trust-digital-life
https://www.amsterdameconomicboard.com/speerpunten/meaningful-data
https://www.amsterdameconomicboard.com/speerpunten/meaningful-data
https://www.amsterdameconomicboard.com/speerpunten/grondstoffen
https://www.amsterdameconomicboard.com/speerpunten/warmte-als-circulaire-grondstof
https://www.amsterdameconomicboard.com/speerpunten/energietransitie-gebouwde-omgeving
https://www.amsterdameconomicboard.com/speerpunten/co2-als-bouwstof-circulaire-economie
https://www.amsterdameconomicboard.com/speerpunten/stimuleren-circulair-ondernemerschap
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van elkaar te leren. Want wij kunnen het ook niet alleen. Het is onzin om in je eentje het wiel 
opnieuw uit te vinden, terwijl er overal in Europa aan oplossingen gewerkt wordt.  
Bovendien, en dat is de boodschap die we ook vooral hier in Brussel moeten uitdragen, willen wij 
de EU ook helpen, want onze regionale doelen op die uitdagingen overlappen behoorlijk met de EU 
societal challenges.  
 
Wij kennen die Europese stakeholders en komen ze tegen in netwerken en projecten. De 
Boardmensen weten de weg naar bedrijven en kennisinstellingen in de MRA, en kunnen u als 
gemeente met ze verbinden. De EU-adviseur van de Board Audrie van Veen weet waar Europese 
kansen op onze Grootstedelijke Uitdagingen liggen, en adviseert de MRA Europa Werkgroep daar 
ook over. Als Board presenteren wij ons, maar ons, dat is de MRA, dan ook regelmatig in Europa als 
innovatieve regio. Wij denken graag met u mee en werken graag met u samen. Een heel sterk 
Europees merk is ons programma Amsterdam Smart City, een verzameling projecten, ook enkele 
Europese projecten, die bijdragen aan een slimmere en duurzamere regio. Dit platform staat open 
voor de hele regio, en veel gemeenten zijn er ook al op een of andere manier bij aangesloten.  
Wij zijn actief in het vinden van oplossingen binnen de uitdagingen. In het organiseren van 
samenwerkingen. Dat kan gaan om het toepassen van een concrete technologie, maar ook om het 
ondersteunen bij de organisatie van innovatieve, duurzame inkooptrajecten. Of om het organiseren 
van afvalstromen in de regio. Om warmtenetten. Of om het versterken van digitaal vertrouwen bij 
onze inwoners.“ 
 
Meer weten?  
Klik op de links hierboven in de tekst, of hieronder in dit lijstje: 
Website EU Urban Agenda  
Working Programme Urban Agenda 
EU Urban Agenda: goedgekeurde partnerships uit de 2e ronde 
Informatie Europese Commissie voor steden overzichtspagina 
Uitdagingen Amsterdam Economic Board 
Dashboard en MRA prestaties Amsterdam Economic Board  
 
 
 

  

https://www.amsterdameconomicboard.com/profiel/audrie-van-veen
https://amsterdamsmartcity.com/
http://urbanagendaforthe.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/urban-agenda-working-programme.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3349_en.htm)
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
https://www.amsterdameconomicboard.com/uitdagingen
https://www.amsterdameconomicboard.com/feiten-en-cijfers
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2. Ontmoeting met leden van het Europees Parlement 
 
Het tweede deel van dag 1 van het bezoek aan Brussel stond in het teken van een ontmoeting met 
enkele Nederlandse leden van het Europees Parlement. Samen met de Commissaris van de Koning 
Leen Verbeek en Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben we gedineerd met diverse 
Europarlementariërs. We spraken met:  
 

 Wim van de Camp (CDA, Europese coalitie EVP). Sinds 2014 focust van de Camp zich op de 
portefeuilles transport, internationale handel en China. Daarnaast is hij lid van de 
commissie die de begroting controleert. 

 Jan Huitema (VVD, Europese Coalitie ALDE). Huitema is lid van de Commissie Landbouw 
en Plattelandsontwikkeling, en plaatsvervanger bij de Commissie Milieubeheer, 
Volksgezondheid en Voedselveiligheid.  

 Matthijs van Miltenburg (D66, Europese Coalitie ALDE) Van Miltenburg is namens de ALDE 
vice-coördinator van de Commissie Regionale Ontwikkeling. Hij is onder meer 
verantwoordelijk voor de Urban Agenda, het cohesiebeleid van de EU en de herziening van 
EU2020. Daarnaast is hij lid van de Commissie Vervoer en Toerisme. 

 Lambert van Nistelrooij (CDA, Europese Coalitie EVP). Van Nistelrooij is momenteel lid van 
de parlementscommissies voor Regionale Ontwikkelingen en Interne Markt en 
Consumentenbescherming. Daarnaast is hij lid van diverse delegaties waaronder die voor 
de betrekkingen met Brazilië . 

 Paul Tang (PvdA, Europese coalitie SAD). Tang houdt zich met name bezig met het 
economisch en monetair beleid, financiële regelgeving, belastingontwijking, budget, 
energie, innovatie. Hij is lid van de begrotingscommissie en de Commissie voor 
Economische en Monetaire Zaken. 

 Annie Schreijer-Pierik (CDA, Europese coalitie EVP). Schreijer-Pierik is sinds juli 2014 lid 
van het Europees Parlement. Zij heeft een achtergrond in het boerenbedrijf en heeft 
daarnaast een lange politieke carrière in gemeente, Provinciale Staten en de Tweede 
Kamer. Zij is in Brussel lid van de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en 
Voedselveiligheid. Daarnaast is zij plaatsvervanger bij de Commissies Landbouw en 
Plattelandsontwikkeling en de Commissie Visserij. 

  
In kleine groepen werd met de Europarlementariërs gesproken over de uitdagingen Circulaire 
Economie en Digitale Connectiviteit. Ook de relatie die de MRA onderhoud met Europa en 
Nederlandse Europarlementariërs, kwam op veel tafels uitgebreid aan bod. Ter sprake kwam onder 
meer hoe andere regio’s, zoals Brainport Eindhoven, veel beter zijn in het inzetten van voor hen 
belangrijke vertegenwoordigers in Brussel. Zo heeft de Commissaris van de Koning van de provincie 
Brabant een sterke aanwezigheid in Brussel. De MRA zou hier meer mee kunnen doen.  
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3. Bezoek Huis van de Nederlandse Provincies: Eurocities, CoR en 
OECD 
 
Dag 2 van het bezoek startte met een bezoek aan het Huis van de Nederlandse Provincies. Centraal 
hierin stonden de verhoudingen van stedelijke regio’s (en 
specifiek de MRA) met Europa. 
 

3.1 Eurocities: kans om EU-beleid te beïnvloeden 
 
Dorthe Nielsen, policy director bij het Europese netwerk 
Eurocities presenteerde op welke wijze Eurocities 
grootstedelijke belangen in Europa op de kaart zet. Eurocities 
is een netwerk van Europese steden met meer dan 250.000 inwoners. Eurocities doet aan 
beleidsbeinvloeding, maar ook aan uitwisseling van kennis en het opzetten van gezamenlijke 
projecten waar aan verschillende steden participeren. Eurocities werkt o.a. samen met 
Europarlementariërs en het Comité van de Regio’s om beleid te beïnvloeden. Wethouder Choho 
(Amsterdam) is vanaf 2017 voorzitter van het environment forum van Eurocities waarin o.a. 
Circulaire Economie een hoge prioriteit zijn. 
 

3.2 Comité van de Regio’s: waar de provincie en regio invloed heeft 
 
Cees Loggen, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland en lid van het Europese Comité van 
de Regio’s, gaf hier zijn kijk op de verhoudingen tussen de MRA en Europa. Hij betoogde dat er een 
meerjarige EU-strategie nodig is om iets gedaan de krijgen in Brussel of om fondsen vanuit Brussel 
te ontvangen. Loggen beschouwde het bezoek van de bestuurders aan Brussel als een goed begin. 

Het Comité van de Regio’s kan Europees beleid 
beïnvloeden, en Europees beleid raakt stedelijke 
regio’s ook. Loggen 
bepleitte daarom 
dat het heel prettig 
is om in Brussel op 
te halen op welk 
basisniveau regels 
worden gemaakt.  
Om een en ander 
verder te 
verduidelijken 
presenteerde Eva 

Gijbels, vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland bij de EU, op welke manier het 
Comité van de Regio’s werkt en hoe gemeenten en regio’s gebruik kunnen maken van het comité. 
 

3.3 OECD: ruimtelijke ordening heeft effect op aanpak maatschappelijke 
uitdagingen 
 
Als derde deze ochtend sprak Tamara Kravchenko van de OECD. Zij heeft een onderzoek gedaan 
naar de governance of land use in verschillende stedelijke regio’s, waaronder de MRA. Dit 
onderzoek identificeerde twee wijzen waarop governance op dit thema plaatsvindt; in brede zin en 

"Europa is als kernfusie, 
stop er veel energie en 
kennis in dan krijg je er op 
termijn veel energie voor 
terug" – Cees Loggen, Lid CvdR 

"Spatial planning is too 
slow in this fast world. It 
should answer to 
incompetent markets, 
but often frustrates 
market mechanisms" – 

Tamara Kravchenko, Adviseur 
OECD 

 

http://eurocities.eu/
http://cor.europa.eu/nl/Pages/home.aspx
http://cor.europa.eu/nl/Pages/home.aspx
https://www.oecd.org/
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in diepe zin. De reden om dit onderzoek te doen is dat ruimtelijkeordeningsbeleid veel invloed 
heeft op het halen van maatschappelijke uitdagingen. Grondgebruik heeft belangrijke 
consequenties voor prestaties, het welzijn van mensen en het milieu. De OECD merkt op dat de 
MRA-koploper is op het gebied van Circulaire Economie. Dit zal in het rapport dat april 2016 
verschijnt ook expliciet genoemd worden. 
 

Meer weten? 
Klik op de links hierboven in de tekst en op onderstaande links: 
Presentatie Eurocities 
Presentatie OECD 
Website Comité van de Regio’s 
Presentatie van Cees Loggen en Eva Gijbels over het Comité van de Regio’s. 
  

http://www.slideshare.net/AmsterdamEconomicBoard/eurocities-general-presentation-67993243
http://www.slideshare.net/AmsterdamEconomicBoard/oecd-presentatie-67993323
http://cor.europa.eu/nl/about/Pages/key-facts.aspx
https://prezi.com/36novuntkgee/comite-van-de-regios/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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4. Ontmoeting met Europese netwerken: inzicht in wat er in 
Brussel speelt  
 
Een belangrijke reden van het bezoek aan Brussel was het uitbreiden van het netwerk dat de MRA 
in Europa heeft. Om deze reden vond op dag 2 een bijeenkomst plaats waarin vertegenwoordigers 
van verschillende, voor de MRA interessante Europese 
netwerken vertegenwoordigingen werden ontvangen. 
  

4.1 PV-EU:Stephan Raes, Hoofd Economische 
Zaken 
 
Namens de Permanente Vertegenwoordiging van 
Nederland bij de EU nam Stephan Raes (hoofd 
Economische Zaken) deel.  Zijn centrale boodschap 
was simpel en deed denken aan die van gedeputeerde 
Loggen: Europa is meer dan een pot geld of een 
wetgevend instituut; om hier iets voor elkaar te krijgen, is het noodzakelijk langdurige relaties op 
te bouwen.  

 4.2 Metrex, netwerk van Metropoolregio’s Henk Bouwman 
 
Voor het netwerk METREX nam secretaris-generaal Henk Bouwman deel. Zijn centrale boodschap 
voor de MRA, was dat de MRA lid is van METREX, en dat Metropolen een steeds belangrijker rol 
spelen om Europa op de mondiale markt een toekomstige positie te bieden. Europa kent nauwelijks 
megasteden. Alleen gezamenlijk kunnen wij deze positie bereiken. Daarom is kennisuitwisseling en 
solidariteit tussen Europese metropolen uiterst belangrijk. 
  

4.3 ERRIN netwerk innovatieve EU regio’s Richard Tuffs 
 
Het ERRIN-netwerk werd vertegenwoordigd door Richard Tuffs, directeur van dit netwerk. Hij was 
daarnaast rapporteur voor de EC-expertgroep die de Capital of Innovation-prijs in 2013 lanceerde. 
Amsterdam won deze prijs in 2016. Tuffs onderstreepte dat er kansen liggen voor de regio om meer 
te doen met de iCapital Award; deze opent deuren om gesprekken te voeren met Europese 
Commissie. Daarnaast wordt de Amsterdamse regio al veelvuldig genoemd en geroemd in Europa 
als het gaat om Circular Economy. De MRA kan nog veel winst behalen met het zichzelf op goede 
wijze op de kaart zetten; ze heeft op veel vlakken een prachtig profiel, maar maakt hier nog te 
weinig gebruik van.  
 

4.4 Eurocities 
 

Het Eurocities netwerk was ook vertegenwoordigd tijdens deze bijeenkomst. Aanwezig waren 

Policy advisor Marton Matko (WG metropolitan area), Joana Cruz (Environment Forum) and 

Policy advisor Bernadett Koteles-Degrendele, (Smart Cities project coordinator). Almere en 

Amsterdam zijn actief binnen dit netwerk. De uitnodiging werd gedaan om andere MRA-gemeenten 

ook te verbinden het netwerk (Eurocities-leden moeten meer dan 250.000 inwoners hebben, er is 

een beperkt aantal Associated Members zoals Almere, die daar onder zitten. Het gaat dus niet per 

se om lidmaatschap voor MRA-gemeenten maar ook om in de regio kennis delen).    

“Ga alsjeblieft niet naar 
Brussel om ‘geld te regelen’ 
of om ‘te lobbyen omdat 90% 
van de wetgeving uit de EU 
komt’.  Als je niet weet wat je 
hier komt doen, verdwaal je” 

- Stephan Raes, Hoofd Economische 
Afdeling, PV-EU 
 

http://eu.nlvertegenwoordiging.org/
http://eu.nlvertegenwoordiging.org/
http://www.eurometrex.org/ENT1/EN/
http://www.errin.eu/
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/amsterdam-uitgeroepen-tot-innovatiehoofdstad-van-europa
http://www.eurocities.eu/
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4.5 CSR Europe, Greenovate en ENoLL 
 
Yvette Sweringa, project manager van het learning network CSR Europe: the European Business 
Network for Corporate Social Responsibility. Dit is de koepelorganisatie waar ook MVO-Nederland 
lid van is. Doel is bedrijven best practices op gebied van CSR te laten delen en duurzaam en 
competitief te innoveren.  
  
Guillaume Corradino, Head of European Programmes van Greenovate! en Zsussanna Bodi van het 
European Network of Living Labs (ENoLL) riepen de bestuurders vooral op meer te participeren in 
hun netwerken; er liggen veel links tussen wat deze netwerken doen en de uitdagingen die de MRA 
zichzelf heeft gesteld op het gebied van duurzaamheid en Circulaire Economie.  Deze netwerken 
zijn zelf aan het kijken naar een soort deellidmaatschap als top-up als je al lid bent van een 
gerelateerd netwerk. Dit zou voor de MRA gunstig zijn omdat we al van enkele netwerken lid zijn.  

 4.6 Gemeente Amsterdam 
 
Mark Boekwijt is namens de gemeente Amsterdam 
werkzaam in Brussel. Hij vertegenwoordigt Amsterdam in 
netwerken als Eurocities en bij de Europese Commissie en 
de PV-EU. In de afgelopen maanden is hij onder meer 
betrokken geweest bij de voorbereiding van de 
Hoofdsteden burgemeestersverklaring voorafgaand aan 
de vaststelling van de EU Urban Agenda met het Pact of 
Amsterdam en daarna met het Urban Agenda Partnership 

voor Inclusion of Migrants and Refugees dat door Amsterdam gecoördineerd wordt.  
 
Belangrijke links 
Website Permanente Vertegenwoordiging Nederland in de EU 
Website Metrex  
Info over regionale data  
Website Eurocities 
Website ENOLL 
Website Greenovate! 
Website CSR Europe 
Website ERRIN  
 
  

“Niet wij zijn de 
ambassadeurs, júllie zijn de 
ambassadeurs” – Stephan 

Raes, Hoofd Economische 
Afdeling, PV-EU 
 

http://www.csreurope.org/
https://www.greenovate-europe.eu/
http://openlivinglabs.eu/
https://www.iamsterdam.com/en/amsterdam-marketing/about-amsterdam-marketing/news/news-articles/mayors-of-eu-capitals-meet-in-amsterdam
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/amsterdam-europa/nieuwsberichten/pact-amsterdam/
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/wat-is-het-pact-of-amsterdam
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/wat-is-het-pact-of-amsterdam
http://eu.nlvertegenwoordiging.org/
http://www.eurometrex.org/
file:///C:/Users/kmd/Downloads/:%20https:/ec.europa.eu/jrc/en/news/new-platform-better-management-knowledge-and-data-territorial-policies
http://www.eurocities.eu/
http://openlivinglabs.eu/
https://www.greenovate-europe.eu/
http://www.csreurope.org/
http://www.errin.eu/
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5. Ontmoeting met directeuren Europese Commissie 
 

De derde en laatste dag van het Brusselbezoek begon met een bijeenkomst met drie directeuren 
van directoraten-generaal van de Europese Commissie.  Het ging om de drie directoraten-generaal 
die zich bezighouden met de thema’s Circulaire Economie, energietransitie en Digitale 
Connectiviteit.  
 

5.1 Paul Timmers DG Connect: ICT is enabler voor de nieuwe stad, digitaal 
vertrouwen belangrijk  
 
Paul Timmers, director Smart Society bij het Directoraat-Generaal voor Digital Economy and Society  
gaf aan dat de Amsterdamse regio op veel thema’s voorop loopt in Europa. Hij bezoekt de MRA 
regelmatig voor data, health en digitale diensten. Timmers is daarnaast van mening dat de link met 
energietransitie belangrijk is. 
 
Digitale Connectiviteit is naar zijn mening een enabler voor de 
nieuwe stad, op zowel economisch als op sociaal gebied. Het 
analyseren van beschikbare data is belangrijk, maar daarnaast moet 
ook goed gekeken worden naar wat dit betekent voor de privacy van 
burgers.  
 

Maar Digitale Connectiviteit is meer; het gaat 
bijvoorbeeld ook om zelfrijdende auto’s en 
daarmee om mobiliteit, energie en smart 
technologies. Overheden hebben een leidende 
rol in deze thema’s en zijn daarnaast ook 
verantwoordelijk voor het betrokken houden van 
de burger.  

 
5.2 Marie Donnelly, DG Energy: steden 
spelen sleutelrol in energietransitie 
 
Marie Donnelly, director Renewables, Research 
and Innovation and Energy Efficiency bij het 

Directoraat-Generaal voor Energy betoogde dat het Junckers ambitie is om Europa wereldwijd 
nummer 1 in duurzame energie te laten worden. Iedere Europeaan moet daar onderdeel van zijn, 
het raakt aan al onze levens.  
Ook zij vertelde dat de MRA ook op dit gebied voorop loopt in Europa. Ze ziet de MRA dan ook als 
belangrijke gesprekspartner op dit thema. Donnelly betoogde daarnaast dat consumenten de 
leiding moeten hebben in de transitie naar duurzame energie. Zij hebben het recht om energie te 
produceren, op te slaan en te verkopen. Maar zo werkt het nu nog niet. Hierin ligt een grote rol 
voor de steden. Zij kunnen communities van consumenten die 
zich met dit thema bezighouden vormen.  
 
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor het grootste 
gedeelte van het totale energieverbruik. Gebouwen zouden 
‘virtual powerhouses’ moeten zijn. De EU werkt aan daarom 
hard aan het vormen van smart buildings. Warmte is hierbij 

“The MRA is way 
ahead of us”  
– Paul Timmers 

“We steal good ideas from 
the Amsterdam Region, 
and we hope you will see 
that as a compliment. 
Because it is a huge 
compliment.” – Marie Donnelly 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/dg-connect
https://ec.europa.eu/energy/
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misschien nog wel belangrijker dan elektriciteit; dit neemt 50% van het energieverbruik voor zijn 
rekening. Daarna komt transport, en daarna pas elektriciteit.  
 

Een ander punt dat Donnelly in dit licht aanstipte, was de toegankelijkheid van laadpunten voor 
elektrisch vervoer en de standaarden die daarvoor moeten worden gebruikt. Om het verschil te 
maken op gebied van duurzame mobiliteit zijn er voor heel Europa 8 miljoen laadpalen nodig zijn. 
Bewoners van gebouwen zouden daarnaast meer in de lead moeten zijn bij de energietransitie. We 
moeten meer gaan kijken naar het managen van de vraag, niet zoals nu het managen van het 
aanbod. Ook dit is onderdeel van Horizon 2020 projecten.  
  

5.3 Hugo-Maria Schally, DG Environment: overheid is facilitator van transities 
 
Hugo-Maria Schally, unithoofd Eco-innovatie en 
Circulaire Economie bij het Directoraat-Generaal 
Environment gaf dat de rol van de overheid faciliterend 
moet zijn bij transities. Dit geldt zowel op het gebied 
van de Digital Agenda en omgang met data, als op het 
gebied van circulaire economie. De uitdaging zit erin 
om nieuwe innovatieve oplossingen en business 
modellen te vinden die grondstoffenkringlopen, afvalverwerking en waardeketen van producten 
efficiënter te maken.   Digitale tools en oplossingen lijken zo een middel te zijn die de tranistie naar 
de circulaire economie kan versterken. Zo denkt de  EC bijvoorbeeld de grondstoffenkringloop te 
faciliteren, door bijvoorbeeld data te leveren: barcodes en microchipping op producten, zodat ze 
beter traceerbaar zijn in de keten. Ook heeft Schally het belang van de samenwerking van alle 
stakeholders benadrukt: bedrijven, kennisinstellingen, overheden en eindgebruikers. En hier staat 
de MRA juist bekend voor om deze verbanden op een innovatieve wijze tot stand te brengen.   
Het EU Circular Economy Package is hierbij van groot belang, evenals innovatieprojecten in EU-
programma Horizon 2020.  

 

“Governments will not 
make the change, but they 
will make the change 
possible” – Hugo Schally 

 

http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm
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Meer weten? 
Circular Economy Package  
EIP Smart Cities & Communities Market Place  
Green deals NL zijn inspiratie geweest voor EU Innovation Deals Circular Economy.  
Energy Union Framework 
Board Presentaties 
 
 

  

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-573936-Circular-economy-package-FINAL.pdf
https://eu-smartcities.eu/
https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/eu-kondigt-innovation-deals-circular-economy-projecten-aan
https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate/state-energy-union_en
http://www.slideshare.net/AmsterdamEconomicBoard/pre-board-mra-brussel-67993282
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6. Wrap-up 
 

De MRA-bestuurdersreis werd afgesloten met de wrap-
up.  Er zijn duidelijk afspraken gemaakt met 
vervolgstappen voor de MRA EU werkgroep. 
 
Afgesproken is dat de MRA zich in de EU gaat profileren 
op de 2 onderwerpen Digitale Connectiviteit en 
Circulaire Economie. 
 
De bestuurders hebben afgesproken op welke 
netwerken, projecten en profileringsactiviteiten ingezet gaat worden. Wilt u hier meer over weten, 
neem dan contact op met Audrie van Veen van de Amsterdam Economic Board.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De MRA kan zich veel 
sterker profileren in 
Europa. Know it, tell it, 
sell it” – Franc Weerwind, 

burgemeester Almere  
 

“We moeten één MRA-
verhaal vertellen als we in 
Europa als MRA iets willen 
betekenen” 
– Wimar Jaeger, wethouder 
Hilversum  

 

https://www.amsterdameconomicboard.com/profiel/audrie-van-veen
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7. Randstad Smart Region 
 
Come and meet the Randstad region, the third European metropolitan area after London and Paris! 
Randstad, meaning ‘Round City’, comprises many thriving Dutch cities including Amsterdam, Rotterdam, 
The Hague and Utrecht, but also a lot of green areas. It is a perfect real-life testing ground for innovations 
tackling Europe’s societal challenges. Cross sectoral cooperation and citizen’s participation are the core 
strengths of the region thanks to a large number of research institutes, many young and educated people 
and innovative companies. The living labs investigate innovative solutions together with the end-users 
leading eventually to up scaling, market launch and sustainable economic growth.  

 
Het programma van de MRA-
bestuurdersreis naar Brussel 
werd afgesloten in het Huis van 
de Nederlandse Provincies. 
Zoals elk jaar organiseert de 
regio Randstad een side event 
van de European Weeks of 
Regions and Cities. 
Dit jaar was het thema 
Randstad Smart Region. De 
ochtend werd geopend door 
Rogier van der Sande, 
Gedeputeerde van Zuid-
Holland. De vier provincies in de 
Randstad hadden vervolgens de 
mogelijkheid om hun living lab 
te pitchen. Vanuit Greenport 
Aalsmeer was Sander van Voorn 
aanwezig om de Green 
Innovation te pitchen. De MRA 
– Dominique van Ratingen – 

heeft de MRA als Circular Living Lab gepitched. Dr. Tuija Hirvikoski van het European Network of Living Labs 
sloot de ochtend af met een terugblik en discussie. Afsluitend was er een informele netwerk lunch voor alle 
aanwezigen.  
 
 
Meer weten? 
Randstadregio 
Huis Nederlandse Provincies 
MRA Circulaire living lab 
European Network of Living Labs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.randstadregion.eu/nl/
http://www.nl-prov.eu/nl-prov/hnpewcm.nsf/_/B0C18591B78E94F2C12575A7003D94E0?OpenDocument
https://www.amsterdameconomicboard.com/circulaire-economie
http://openlivinglabs.eu/
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Bijlage: Scorecards Amsterdam Economic Board
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De MRA-Bestuurdersreis Brussel werd georganiseerd door het Platform Regionaal-Economische Structuurversterking (PRES) en de 
Amsterdam Economic Board.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Geschreven door Audrie van Veen a.vanveen@amecboard.com, Tessa de Boer t.boer@amecboard.com, David Uiterwaal 
d.uiterwaal@stadsregioamsterdam.nl en Koen Rozemeijer k.rozemeijer@haarlem.nl. 

mailto:a.vanveen@amecboard.com
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