
Verslag bijeenkomst duurzaam herstel MRA, 15 juni 2020   

Tijdstip: 11 uur -13 uur  

De moderator, de heer Hans Luiten, opent om 11 uur de bijeenkomst. De sprekers en trekkers van de 

break-out sessies zijn samen met hem aanwezig in pakhuis de Zwijger, de overige deelnemers rond 

60, zijn aangesloten via Zoom. Het gaat om rond 40 wethouders Duurzaamheid en Economie uit 

MRA-gemeenten, de gedeputeerden Duurzaamheid van de beide provincies, een aantal 

vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en een aantal direct ondersteunende ambtenaren. Voor de 

overige ambtenaren is de bijeenkomst te volgen via een livestream. 

Het doel van de bijeenkomst is om als antwoord op de Corona crisis en als bijdrage aan Economisch 

herstel, voor de metropool regio Amsterdam de haalbaarheid en wenselijkheid van een green deal 

aanpak te verkennen. Vooral nu om nu voor een dergelijke duurzame herstel impuls de ingrediënten 

te verkennen en benoemen. Indien er draagvlak is voor een MRA green deal, dan zal deze als vervolg 

op deze bijeenkomst bestuurlijk worden uitgewerkt en later dit jaar worden voorgelegd. Van belang 

daarbij is uiteraard een goede wisselwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Hans Luiten spreekt 

dan ook zijn waardering uit dat vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven nu ook aan de bijeenkomst 

deelnemen.  

De bijeenkomst valt uiteen in twee delen. Het eerste deel is plenair en gericht op de achtergrond en 

onderbouwing van een green deal aanpak. Hiertoe zijn diverse sprekers uitgenodigd die allen een 

korte bijdrage geven vanuit de eigen specifieke invalshoek. Aan het slot van het eerste uur geeft Nina 

Telligen, algemeen directeur van de Economic board, vanuit het economisch perspectief en met 

referentie aan ontwikkel scenario’s die door de Board zijn uitgewerkt, de verbinding naar de vier 

break out sessies die vervolgens in het tweede deel van deze bijeenkomst plaats hebben.  

Als eerste geeft hans Luiten het woord aan Cora Smelik, gedeputeerde van de provincie Flevoland en 

voorzitter van het portefeuillehouder overleg Duurzaamheid van de MRA. Zij heet namens de vier 

bestuurders die voor deze bijeenkomst het initiatief hebben genomen iedereen welkom. Ze wijst op 

het belang om juist nu innovatie en duurzaamheid een impuls te geven als onderdeel van een 

gerichte herstel Economie. Juist nu is er de mogelijkheid om mensen die door de crisis werkloos zijn 

geworden gericht om te scholen in beroepen en vaardigheden die voor een duurzaam innovatieve 

Economie van belang zijn. Het is juist nu het moment om de duurzame, innovatieve economie in te 

zetten als antwoord op de recessie die zich voltrekt. Ze spreekt de hoop uit dat er commitment 

ontstaat om gezamenlijke en met ieders inzet tot de uitwerking van een green deal aanpak te komen. 

Zie voor de bijdrage van Cora Smelik. 

Namens de wethouders Economie van de MRA is de voorzitter van het platform Economie en 

wethouder van de gemeente Amsterdam, Victor Everhardt aanwezig. Hij schetst vanuit Economisch 

oogpunt het belang van gerichte duurzame investeringen en roept collega’s op zich hier gezamenlijk 

en vooral ook MRA breed voor in te zetten. Hij schetst ook de mogelijke relatie die er kan komen met 

invest MRA, dat nu in uitwerking is.  

Als eerste gastspreker is er een bijdrage van Henri de Groot, hoogleraar VU en kroonlid van de SER, 

met onder meer ook bijdragen aan het Klimaatakkoord en vertegenwoordig in de taakgroep 

Arbeidsmarkt en Scholing. Hij schetst dat vooral de MRA ten opzichte van andere regio’s door de 



crisis zwaar geraakt wordt. Dat komt doordat juist de sectoren waar de regio Amsterdam sterk in is, 

door de crisis getroffen zijn. Zoals toerisme, horeca, evenementen, dienstverlening en cultuur. Maar 

vooral ook vanwege de internationale en open Economie die de regio kenmerkt en die nu juist extra 

zwaar wordt getroffen. Door een denktank vanuit de SER zijn de contouren aangegeven voor een 

intelligent herstelbeleid. Hierin wordt gepleit voor een stevige rol voor regio’s en voor de integratie 

van de klimaatopgave in brede regionale economische agenda’s. Waarbij anticyclisch investeren 

wordt geadviseerd. Hij wijst op het belang van het schaalniveau van de regio. Gemeenten kunnen dit 

niet alleen, je moet hierop elkaar aanvullen en investeringen afstemmen. En vooral wijst hij op het 

belang van samenwerking met het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld in de gerichte aanpak van Scholings 

programma’s.  

Een gestructureerde herstel aanpak lukt alleen als overheid en bedrijfsleven hier samen de schouder 

onder zetten. Daarom is vanuit het bedrijfsleven aanwezig, de heer Yoeri van Alteren, CEO Duurzaam 

Bedrijfsleven en initiatiefnemer van de organisatie Change.Inc). Dit is een samenwerking initiatief van 

allerlei bedrijven in Nederland die nu al heel praktisch en concreet met duurzaamheid aan de slag 

zijn. Ze wisselen ervaringen uit, leren van elkaar en vooral inspireren. Het gaat om tal van 

voorbeelden. In onze regio bijvoorbeeld Beemster kaas, die hun hele productie en distributie circulair 

hebben gemaakt. Wat change is laat hij zien via een kort introductie filmpje met de titel “morgen 

wordt vandaag bedacht”. Hij geeft aan dat hij met zijn organisatie graag gaat samenwerken met de 

MRA in een gerichte duurzame herstel aanpak en dat vooral ook het belang van resultaten op de 

korte termijn enorm inspirerend werken. Hij is trots op de innovatiekracht die de bedrijven die bij 

change zijn aangesloten, vaak pioniers, aan de dag leggen.  

Als derde gastspreker is de heer Doekele Terpstra uitgenodigd. Hij is de voorzitter van Techniek 

Nederland de brancheorganisatie van alle bedrijven in de technische sector. Tevens is hij betrokken 

bij het werk van de Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing: Duurzaam werk in de coronacrisis. Hij geeft 

aan dat juist in de sector techniek het arbeidspotentieel zit om de verduurzaming handen en voeten 

te geven. Techniek is de hardst groeiende sector. Hier werken onze monteurs en reparateurs. In 

toenemende mate ook op de bouwplaats. Steeds meer wordt ook in gebouwen techniek toegepast.  

De techniek bedrijven hebben uitgesproken de verduurzaming met kracht op te pakken. De innovatie 

heeft plaats in hbo achtige bedrijven, maar de skills en vaardigheden liggen bij de mbo ers. Dit zijn de 

mensen die wij keihard nodig hebben om nieuwe duurzame technieken toe te passen. De mensen 

die onze warmtepompen plaatsen, de monteur van de elektrische auto, mensen die de woning 

isolatie uitvoeren, en noem maar op. Hier dreig echt een groot gebrek als we niet oppassen en daar 

nu niet op inspelen. Als we investeren in verduurzaming, maar niet de handen hebben om het werk 

te doen, faalt een green deal. Daarom is gerichte scholing, bijscholing en vernieuwing in het 

onderwijs een must. Juist nu door mensen die werkloos zijn geraakt door de crisis gericht om te 

scholen en hiervoor de faciliteiten te geven, maar ook door bestaande opleidingen op de nieuwe 

Economie aan te passen. Deze zijn vaak nog te zeer gericht op de traditionele econoie. Hij wijst op de 

enorme kennis die bij de sector techniek zit rond innovatie en duurzaamheid. Een voorbeeld daarvan 

is de bijdrage die is gegeven aan Rijkswaterstaat die programma’s van eisen voor nieuwe 

infrastructuur gingen voorbereiden. In die voorfase, dus voorafgaand aan de aanbesteding, heeft 

Techniek Nederland Rijkswaterstaat kunnen adviseren en expertise geleverd. Dit is een voorbeeld 

van een bijdrage die hij ook graag samen met de MRA geeft in een green deal aanpak. 



Het eerste uur wordt afgesloten met een bijdrage van Nina Tellegen, algemeen directeur van de 

Amsterdam Economic Board. De board heeft op verzoek van aantal bestuurders voor deze 

bijeenkomst bouwstenen uitgewerkt. Dit vooral ook door te kijken naar de inzet die samen met 

ondernemers gegeven kan worden. Dit is gedaan aan de hand van een aantal ontwikkeld 

perspectieven die zich de komende jaren kunnen voltrekke. Bijvoorbeeld tegen de achtergrond van 

de ontwikkeling naar een zogenaamde 20 minuten stad, waarin vitale functies voor inwoners dichtbij 

de woning te verkrijgen zijn. Of de ontwikkeling naar een local to local Economie, waarin de regio 

meer dan nu zelfvoorzienend is in de voedselketen. De Board heeft mogelijke ingrediënten naar de 

groene Economie verkend voor de onderdelen industrie, bouw ecoomie en mobiliteit. Deze 

onderdelen worden als basis genomen voor de break-out sessies in het volgende uur van deze 

bijeenkomst.  

Als aanvulling op de bijdrage vanuit de Economic Board doet Gaatze de Vries, wethouder gemeente 

Heemskerk oproep om de best practices’ die aan hem vanuit diverse gemeenten zijn aangereikt, bij 

de break out sessies te betrekken. De indieners kunnen deze inbrengen. Ze geven een goed beeld 

van wat overheid en bedrijfsleven concreet samen kunnen oppakken in bijvoorbeeld het 

verduurzamen van de openbare ruimte.  

Tweede deel bijeenkomst: naar een ambitieuze MRA aanpak duurzaam herstel  

Tijdens de pauze wordt een kort filmpje getoond gemaakt door een aantal MRA-trainees. Het Filmpje 

laat zien hoe er ook buiten de MRA wordt gewerkt aan verduurzaming. Het filmpje met toelichting is 

te bekijken op de MRA Duurzaam website.  

Na de pauze worden de deelnemers automatisch doorgeschakeld naar de break out sessie die zij 

vooraf hebben opgegeven. Per deel sessie zijn rond 15 bestuurders aanwezig.   

Het gaat om de volgende vier digitale break-out sessies: 

1. Twee sessies over Kansen in de gebouwde omgeving in relatie tot de energietransitie en 

circulaire economie. Bespreekpunten: Regionale uitrol van inzet op banenmotoren door 

Amsterdam? Hoe stimuleren en financieren we trans sectorale mobiliteit op de 

arbeidsmarkt.  

2. Kansen in de industrie i.r.t. de energietransitie en circulaire economie  

3. Kansen m.b.t. mobiliteit i.r.t. de energietransitie en circulaire economie  

Hoofddoel van de break out sessies is om de ingrediënten te verkennen en te benoemen die zich 

voor een green deal uitwerking lenen en om aan te geven welke onderdelen daarbij prioriteit hebben 

de verslagen van de vier deel sessies zijn aanvullend op dit verslag opgenomen.  

De break out sessies duren 35 minuten. Daarna worden de deelnemers weer teruggeschakeld naar 

het plenaire deel en heeft een afrondend gedeelte plaats. Dit wordt ingeleid door Marieke van 

Doornik, wethouder Duurzaamheid Amsterdam. Zij geeft een beeld van de break out sessie die zij 

zelf heeft gemodereerd, bouw economie, en ziet totdat de noodzaak om gezamenlijk tot een 

duurzame aanpak voor een Economisch herstel te komen breed wordt gedeeld. Zij spreekt daarbij 

wel de hoop uit dat het niet bij mooie intenties blijft en dat bestuur en ondernemers hier nu 

gezamenlijk de schouders onder zetten en dus de inzet geven die nodig is. Dit zal onder meer nog 

worden bekrachtigd middels een korte collegenota die MRA partijen desgewenst in hun colleges 



kunnen bespreken en waarin om het commitment wordt gevraagd. Maar zij constateert het 

draagvlak wat voor een MRA brede aanpak nodig is en daarmee geldt deze bijeenkomst voor de 

green deal uitwerking als een goede start.  

Met het oog op het vervolg worden afrondend digitaal een aantal vragen aan de deelnemers 

voorgelegd. De reacties, die ook nog na afloop van de bijeenkomst ingediend kunnen worden en ook 

aan niet aanwezige bestuurders worden voorgelegd, zullen worden betrokken bij de verdere 

uitwerking die nu als vervolg stap gaat plaats hebben. Want dat is de algemene conclusie die 

moderator hans Luiten kan trekken, er is draagvlak, bereidheid en enorme motivatie om met elkaar 

de crisis aan te pakken via de ingrediënten van een green deal. Deze green deal wordt nu uitgewerkt 

en zal worden voorgelegd in november dit jaar tijdens een bijeenkomst die plaats heeft tijdens het 

evenement ‘state of the region’. De organisatie voor deze uitwerking en welke bestuurders hiervoor 

als trekker gaan optreden wordt de komende weken uitgewerkt en daarover krijgt iedere deelnemer 

nog bericht en wordt hier over benaderd. Hans luiten bedankt alle aanwezigen voor een enorm 

inspirerende inbreng en vooral ook de gastsprekers voor hun bijdrage in het eerste uur.  

De vragen die bestuurders nog per chat zullen aanleveren zijn de volgende 

• Bent u bereid om zich persoonlijk in te zetten voor de uitwerking van dit traject en zo ja, op 

welk thema wilt u zich daarbij dan vooral richten?  

• Denkt u dat uw organisatie bereid is de schouders te zetten onder vervolgafspraken op weg 

naar een MRA Green Deal? 

• Zo ja, wat kan uw bijdrage zijn en wat heeft u van andere partijen nodig (liefst zo concreet 

mogelijk)? Zo nee, waarom niet? 

• Ziet u de vorming van een publiek / private stuurgroep die lijnen uitgaat zetten voor dit 

traject als een logische vervolgstap? 

• Zijn er partijen die absoluut zouden moeten worden aangesloten bij het traject naar een 

MRA Green Deal?  

• Welke tip wilt u nog meegeven?  


