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Even voorstellen

 Programmamanager energietransitie Metropoolregio Amsterdam
 Amsterdam Economic Board
 MRA versus Amsterdam
 Disclaimer



MRA: duurzaam & circulair 

● de transitie naar een schone economie is 
één van de zeven ontwikkelrichtingen

● Raakvlakken met andere 
ontwikkelrichtingen

● Actualisatie van Actieagenda in start gezet
● PHO Duurzaamheid met focus op 

energietransitie en circulaire economie



MRA: duurzaam & circulair 



samenwerking met kennisinstellingen

 Amsterdam Economic Board (schone stadslogistiek)
 Amsterdam Smart City
 Warmtekoude programma
 Innovatieprogramma Smart Energy Systems
 Human Capital Agenda energietransitie 



Lopende trajecten

Circulaire economie
 MRA-ontwikkelplan en uitvoeringsagenda circulaire economie

Energietransitie
 Regionale Energie Strategieën
 Warmtetransitieplannen
 Industrietafel Noordzee Kanaalgebied 

MRA Duurzaamheidstop

Prijsvragen



Kennisvragen - luchtkwaliteit 

 De MRA moet aan de Europese normen gaan voldoen; Amsterdam gaat 
zelfs nog een stap verder en wil in 2025 emissievrij zijn. De MRA werkt 
ook mee en doet dat vooral door het  programma ‘MRA elektrisch’ 
waarmee de elektrifcering van het vervoer wordt bevorderd.
– Welke concepten / kennis zijn er voor handen of worden momenteel 

ontwikkeld om bij te dragen aan een schonere lucht in de MRA? Welke 
aanbevelingen zou je op basis van deze kennis e.d. aan de MRA willen 
doen op dit terrein?

– Hoe vatten we ruimtelijk economische implicaties van 
gebiedsontwikkelingen beter in LUTI (land-use and transport 
interaction)-models



Kennisvragen - energietransitie 

bewoners / prosumers (PARENT)
 Welke concepten / kennis zijn er voor handen of worden momenteel 

ontwikkeld om bij te dragen aan het gewenste gedrag van huishoudens? 
Welke aanbevelingen zou je op basis van deze kennis e.d. aan de MRA 
willen doen op dit terrein?

 Hoe kunnen we bereiken dat de discrepantie tussen wat mensen zeggen 
belangrijk te vinden en wat zij laten zien in hun feitelijk gedrag wordt 
verkleind?

 Hoe kunnen we voorkomen dat investeringen in isolatie in de gebouwde 
omgeving deels teniet worden gedaan door gedragsveranderingen? 

 Wat is de meest efectieve strategie om niet alleen de frst movers onder 
de bewoners in beweging te krijgen, maar ook de followers? 



Kennisvragen - energietransitie 

ruimtelijke aspecten van energietransitie (SMART URBAN ISLE)
 Welke concepten / kennis kunnen bijdragen aan een verdere succesvolle 

implementatie en adoptie van decentrale opwekking en smart grids? 
Welke aanbevelingen heb je op dit punt voor de MRA?

 Wat zijn de meest kansrijke manieren om de maatschappelijke 
acceptatie van zonne- en windenergie in de MRA te vergroten? 

 Waar liggen de grootste kansen voor de MRA waar het gaat om het 
meervoudig gebruik van ruimte te vergroten?

 Hoe kunnen de regionale overheden in het dichtbevolkte zuidelijke deel 
van Noord Holland in een constructieve discussie komen met die in de 
veel minder dichtbevolkte regio’s Noord Holland Noord en Flevoland 
over het gezamenlijk zoeken naar een maximale bijdrage aan de 
energietransitie?



Kennisvragen – circulaire economie 

Circulaire economie 
 Hoe kunnen er slimme koppelingen gemaakt worden tussen water, 

energie en afvalstromen ten behoeve van circulaire 
gebiedsontwikkeling?

 Welke concepten / kennis kunnen bijdragen aan het koppelen van 
water-, energie- en afvalstromen in stedelijke gebieden? 

 Welke slimme koppelingen zijn denkbaar, en welke worden (elders) al 
gerealiseerd?

 Hoe zorgen we ervoor dat geïdentifceerde koppelkansen ook 
daadwerkelijk worden gerealiseerd?

 Welke vorm van regie/governance past bij de ontwikkeling en het beheer 
van gekoppelde infrastructuur?
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