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Audrie van Veen (Adviseur Internationale Strategie, Amsterdam Economic Board) 
 
Metropool van de toekomst 
De Amsterdam Economic Board werkt toe naar een slimme, groene en gezonde Metropool van de 
toekomst voor alle inwoners van de Metropoolregio Amsterdam. Dit doen we door het versnellen 
van de belangrijkste transities van deze tijd: de digitale, circulaire en energietransitie. 
 
Versnellen van drie transities voor een slimme, groene en gezonde toekomst 
We zien drie grote transities die onze maatschappij fundamenteel veranderen: de digitale transitie, 
circulaire transitie en de energietransitie. Dit zijn veranderingen die wereldwijd spelen en niet zijn 
tegen te houden en in grootstedelijke regio’s samenkomen. Inspelen op deze veranderingen biedt 
ons als regio veel kansen om met elkaar deze toekomst vorm te geven. De Board versnelt de drie 
transities in de regio met als doel een slimme, groene en gezonde toekomst voor alle inwoners in de 
regio. 

1. Circulaire transitie 
In de circulaire economie worden grondstoffen herwonnen in een systeem om hun hoogst mogelijke 
waarde te behouden door hergebruik, herstel, en recycling. Op die manier vermindert de circulaire 
economie het ongezonde en schadelijke gebruik van eindige en schaarse grondstoffen, en levert het 
tegelijk economische, ecologische, en sociale voordelen op. 

2. Energietransitie 
De transitie van een fossiel, centraal georganiseerd energiesysteem naar een robuust, flexibel, slim 
en betaalbaar energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen. De voornaamste 
drijfveren voor deze transitie zijn de zorgen om klimaatverandering en de daaraan gekoppelde 
internationale afspraken, de wens om minder afhankelijk te zijn van politiek instabiele landen en de 
problematiek van de aardbevingen in Groningen. 

3. Digitale transitie 
De combinatie van het beschikbaar komen van ongekende hoeveelheden data (uit meer 
verschillende bronnen dan ooit) én het vermogen om deze data te kunnen analyseren en toe te 
passen maakt de mogelijkheden enorm. Een open marktmodel voor het delen van data is essentieel. 
Het opbouwen van een systeem, waarin organisaties op een verantwoorde manier omgaan met 
technologie én de kansen benutten die technologie biedt om de regio slimmer, groener en gezonder 
te maken. 
 
Om gericht bij te dragen aan deze transities focussen we ons op grootstedelijke uitdagingen en 
werken we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan die toekomstige Metropool. 
Voor elke uitdaging hebben we een stip aan de horizon geformuleerd. Daar willen we als regio staan 
in 2025: 
– Circulaire Economie: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam koploper op het gebied van slimme 
oplossingen voor het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en 
efficiënter worden gebruikt. 
– Energie: In 2025 hebben we in de Metropoolregio Amsterdam forse stappen gezet in de omslag 
naar een flexibel, robuust en betaalbaar energiesysteem. 
– Digitale Connectiviteit: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de belangrijkste plek in Europa 
voor data-gedreven innovatie. 
– Gezondheid: in 2025 hebben bewoners in de Metropoolregio Amsterdam twee gezonde 
levensjaren extra. 
– Mobiliteit: in 2025 is het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij. 
– Talent voor de Toekomst: in 2025 is de Metropoolregio Amsterdam de succesvolste regio op het 
gebied van het benutten, behouden en aantrekken van talent. 

http://www.amsterdameconomicboard.com/


 

Amsterdam Economic Board  www.amsterdameconomicboard.com 

2 

Door het initiëren, mobiliseren en vooruitbrengen van nieuwe initiatieven binnen die uitdagingen en 
de focus op innovatie werken we toe naar de Metropool van de toekomst. 
 
Impact op grootstedelijke uitdagingen 
Bij een grootstedelijk gebied horen complexe uitdagingen. Zoals de schaarste van grondstoffen, 
vervuiling door uitstoot, diffuus eigenaarschap van data, mensen die steeds jonger (chronisch) ziek 
worden en mensen die een toenemende afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
De Amsterdam Economic Board brengt bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in 
de Metropoolregio Amsterdam bijeen om baanbrekende oplossingen te vinden voor die 
grootstedelijke uitdagingen. Het doel is om samen te werken aan een slimme, groene en gezonde 
Metropoolregio van de toekomst. Dat doen we op een viertal terreinen: 
Bouwen van ecosystemen – We hebben een unieke netwerkfunctie en brengen organisaties bijeen 
die elkaar niet automatisch tegen komen. Deze ecosystemen zijn de voedingsbodem voor 
kennisuitwisseling en het startpunt voor nieuwe samenwerkingsverbanden. 
Signaleren van innovatieve kansen – De Board speelt een belangrijke rol in het spotten van kansen 
voor nieuwe vormen van innovatieve samenwerking en bedrijvigheid, bijv. via themagerichte 
learning communities, consortiums met voorlopers of het werken aan nieuwe business modellen. 
Aanjagen en mobiliseren van netwerk – Op basis van gesignaleerde kansen activeert de Board het 
netwerk tot het uitvoeren van experimenten, pilots en opzetten van programma’s. 
Aanbieden van data gedreven inzichten – De Board heeft een belangrijke strategische kennisfunctie 
en ontsluit op verschillende niveaus data gedreven inzichten; feiten & cijfers over de MRA, 
trendanalyses en toekomstscenario’s. 
 
Metropoolregio Amsterdam in de top 5 van Europa 
De Metropoolregio Amsterdam is een regio die bekend staat om zijn hoge leefkwaliteit met een 
aantrekkelijk voorzieningenniveau, goed openbaar vervoer en een relatief hoog opgeleide bevolking. 
In dit economisch, stedelijk en landschappelijk zeer diverse gebied, dat zich uitstrekt van IJmuiden 
tot Lelystad en van Purmerend tot  Haarlemmermeer, wonen circa 2,4 miljoen inwoners. De regio 
behoort tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s. Samen met Brainport (Eindhoven), 
de regio Rotterdam-Den Haag en de regio Utrecht is de regio de motor van de Nederlandse 
economie. 
Grote diversiteit als economische kracht 
Maar wat maakt die economie van de Metropoolregio Amsterdam nou zo sterk? De kracht zit hem 
juist in de grote verscheidenheid. De regio kent grote concentratie van kleine en grote innovatieve 
bedrijven die nieuwe producten en diensten ontwikkelen en vermarkten. Het startup en scaleup 
klimaat is krachtig en er is een scala aan innovation hubs en campussen. Tegelijkertijd zijn er 
kennisinstituten van wereldformaat, zoals UvA en VU die een sterke wetenschappelijke kennisbasis 
geven én actieve MBO en HBO opleidingen die de link leggen met de dagelijkse praktijk. 
De overheden in de regio (de provincies Noord-Holland en Flevoland, 1 vervoersregio en 33 
gemeenten) werken intensief samen, waardoor de regionale schaal goed benut wordt. De digitale 
infrastructuur is sterk, waardoor veel datacenters en datagebruikers zich hier vestigen. En natuurlijk 
is het ook de regio van luchthavens Schiphol en Lelystad, de zeehaven Amsterdam, het financiële 
centrum op de Zuidas, het Mediapark in Hilversum, de bloemenveiling in Aalsmeer, Tata Steel in 
IJmuiden en de thuisbasis van wereldbedrijven Ahold en Verkade in Zaanstad. In het ecosysteem van 
de regio gaan deze partijen met actieve burgers, stadsmakers en bottom-up initatieven in gesprek via 
platforms als onder andere Amsterdam Smart City.  
 
Aantrekkingskracht en uitdagingen 
De aantrekkingskracht van de regio zit hem ook in het vestigingsklimaat en het leefklimaat. Je vindt 
er historische steden als Haarlem en Zaandam, cultuur van het Concertgebouw en Rijksmuseum tot 
Instituut voor Beeld en Geluid en de Ziggo Dome. Geschiedenis van grachten, Pampus tot het 
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maakbare land van Beemster en Flevoland. Zee en strand, nationaal park Kennemerland, riviertjes als 
de Vecht en het groen van het Gooi. 
De regio kent ook uitdagingen, die vaak samenhangen met mondiale transities en de Europese 
economie. Het gaat dan om bijvoorbeeld het beschikbaar hebben van voldoende woningen, een 
goede bereikbaarheid van alle delen van de metropoolregio en brede delen van de bevolking laten 
delen in de welvaart. De Board richt zich, samen met actieve samenwerkingspartners, op uitdagingen 
en kansen die vragen om samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden en die 
samenhangen met de transitie van de metropoolregio naar een fossielvrije, circulaire en digitale 
economie. Specifiek richten wij ons op energietransitie, gezondheid, mobiliteit, circulaire economie 
en digitale connectiviteit. Voor al deze uitdagingen is een adaptieve arbeidsmarkt waarin talent én 
bedrijven klaar zijn voor de banen van vandaag en morgen een voorwaarde. 
 
Meer over Circulaire Economie  
In het huidige economische systeem maken we nog grotendeels producten die afgedankt worden als 
afval, vaak na eenmalig gebruik. Met een groeiende wereldbevolking en fanatieke consumptie is dit 
niet houdbaar. Het legt een zware druk op onze economie, milieu en leefomgeving. De Amsterdam 
Economic Board, in samenwerking met overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen van de 
Metropoolregio Amsterdam, streeft ernaar om in de toekomst producten, onderdelen, materialen en 
grondstoffen zo lang mogelijk in het economische systeem te houden. Met als doel het 
grondstofgebruik te minimaliseren, producten en materialen te ontwerpen met een zo lang 
mogelijke levensduur, optimaal hergebruik en herstel van producten te faciliteren en na gebruik op 
zo’n manier te recyclen dat de materialen opnieuw kunnen worden gebruikt voor gelijkwaardige 
producten. Hierbij worden hernieuwbare energiebronnen gebruikt en staat systeemdenken centraal. 
 
De Metropoolregio Amsterdam bruist van de circulaire bedrijvigheid (volg de link voor een 
interactieve circulaire kaart van de regio): circulaire start-ups & scale-ups, van bezit naar delen, 
circulaire gebiedsontwikkeling, slim ontwerpen etc. Allemaal met hetzelfde doel; slimme oplossingen 
voor het behoud van grondstoffen. 
 
Ambitie op Circulaire Economie 
De Metropoolregio Amsterdam wil in 2025 koploper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor 
het behoud van grondstoffen waardoor waardevolle grondstoffen steeds langer en efficiënter 
worden gebruikt. Tegelijkertijd realiseert de regio daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid. 
 
Waarom is de overgang naar een circulaire economie belangrijk voor de Metropoolregio 
Amsterdam? 
De Metropoolregio Amsterdam is grondstofarm en daarmee afhankelijk van de import van 
energiebronnen en grondstoffen. Omdat grondstoffen wereldwijd schaarser worden, willen we deze 
afhankelijkheid zoveel mogelijk beperken. Bovendien zien we het behoud van producten, 
onderdelen, materialen en grondstoffen als kans voor de MRA en leidt het, naast een beperking van 
de afhankelijkheid van grondstoffen, tot: 

 kostenbesparing 
 creatie van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid 
 ontwikkeling van kennis, innovatie en start-ups 
 verlaging van de milieudruk 

 
Waarin onderscheidt de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam zich van andere 
regio’s? 
In de dichtbevolkte Metropoolregio Amsterdam circuleren grote hoeveelheden producten en 
grondstoffen. Daarnaast is het een broedplaats voor  vernieuwende ondernemers.  Samenwerking en 
innovatie zitten in ons DNA: samen met bedrijven, overheden, kennisinstellingen en actieve 
bewoners zetten wij grote stappen richting circulaire economie. 
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De diverse economische structuur van de MRA biedt daarnaast mogelijkheden om verbindingen te 
leggen die bijdragen aan de ontwikkeling van een circulaire economie. 
 
Concreet resultaat op Circulaire Economie: 150 miljoen euro aan circulaire inkooptrajecten 
Op 20 juni 2018, hebben 32 MRA-wethouders, 2 Provinciale Gedeputeerden en de Vervoerregio 
Amsterdam een Intentieverklaring Circulair Opdrachtgeverschap getekend met als doelstelling: 10% 
circulaire aanbestedingen in 2022, minimaal 50% in 2025 en zo snel mogelijk naar 100% circulair 
inkopen in 2030. 
Daarnaast tekenden 10 bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen 19 commitments tot 
circulair inkopen van verschillende producten in de keten met een inkoop waarde van 150 miljoen 
euro.  De Amsterdam Economic Board initiëerde deze ontwikkelingen, zorgde voor vooruitgang via 
het organiseren van Community of Practice Bijeenkomsten en door het faciliteren van het vastleggen 
van de ambities in zogenaamde Circular Commitments die de stakeholders ondertekenden.  

 
 

Voorbeeld van circulaire bedrijvigheid op de kaart van de Metropoolregio Amsterdam (Afval gebruiken als grondstof) 
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