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Almere, vrijdag 17 april 2020 
 
 
 
Geachte colleges in de Metropoolregio Amsterdam,  
 
 
Vandaag, vrijdag 17 april 2020, was aanvankelijk het MRA Congres gepland. Dit congres zou tevens de 
start markeren van de uitvoering van de MRA Agenda 2.0. De nieuwe MRA Agenda is inmiddels 
vastgesteld door alle MRA-deelnemers, op één na: het dagelijks bestuur van de Vervoerregio doet dit 
naar verwachting volgende week. Hoewel we dit natuurlijk liever op een feestelijke manier hadden 
gedaan tijdens het congres, kan hiermee de uitvoering van de agenda vandaag van start gaan! 
 
De start van de uitvoering gebeurt in een tijd waarin de coronacrisis een grote impact heeft op de 
samenleving. Daardoor kennen ook de ambities uit de MRA Agenda een ander vertrekpunt. Verstandige 
plannen van vóór de coronacrisis zijn nu niet opeens onverstandig, maar moeten op onderdelen worden 
aangepast aan de veranderende situatie. Op andere onderdelen kan de uitvoering gaan zoals gepland. In 
de verschillende gremia van de MRA gaan we over de uitvoering van de agenda met elkaar in gesprek.  
 
De nieuwe MRA Agenda is vanaf vandaag zowel in de originele pdf-versie als in de vorm van een e-
magazine te lezen op de website van de MRA. Een animatievideo geeft de lezer een korte introductie op 
de agenda. U vindt het e-magazine en de animatievideo via deze link: 
http://mraagenda.metropoolregioamsterdam.nl.  
 
De komende tijd gaan we hard aan de slag om uitvoering te geven aan onze MRA Agenda. Sommige 
zaken zullen soepel tot stand komen, andere zullen hobbels op de weg tegenkomen. Juist in deze tijden 
hebben we elkaar harder nodig dan ooit. Met onze samenwerking kunnen we onze regio verder brengen. 
Laten we er gezamenlijk voor gaan.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maaike Veeningen,  
wethouder Almere en bestuurlijk trekker van de MRA Agenda 2.0 in de MRA Agendacommissie  
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