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Regionale inzet op transitie-opgaven 

Nederland staat voor grote opgaven in de transitie op het gebied van de energie, klimaat en circulaire 

economie. In de metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) zijn we gezamenlijk 

verantwoordelijk voor zo’n 25 procent van het totale BNP van ons land. Onze regionale inzet is daarom 

cruciaal voor het realiseren van nationale en Europese klimaatambities, gekoppeld aan behoud van onze 

economische welvaart.  

Investeringen maximaal laten landen in onze regio 

Vanuit het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen juichen we daarom het initiatief voor oprichting 

van Invest-MRA – waarbij de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland de lead in het proces 

hebben genomen – van harte toe. Het is cruciaal om ook in onze provincie een regionaal voorportaal te 

hebben voor Invest-NL, in de vorm van een investeringsfonds én organisatie voor business 

development, zodat we kunnen zorgen dat een substantieel deel van de 2,5 miljard euro van Invest-NL 

ook landt bij het innovatief MKB en de scale-ups in de MRA en NHN. Regionale inzet is nodig om 

toegang te krijgen tot deze middelen. Door samenwerking van de regionale overheden in Invest-MRA 

kunnen we de transitieopgaven effectiever organiseren en tegelijkertijd een maximale financiële 

hefboom creëren. 

Samenwerking tussen markt en overheid is nodig 

Als bedrijfsleven investeren we vanzelfsprekend mee in energie en circulaire projecten, maar de markt 

kan die transities niet alleen aanjagen. MKB-bedrijven en scale-ups met innovatieve projecten hebben te 

beperkt toegang tot financiering, omdat de risico’s hoog zijn en rendementen laag met een lange 

terugverdientijd. Technieken met een grote maatschappelijke potentie krijgen daardoor niet de kans om 

in de praktijk tot bloei te komen. Met Invest-MRA – als missing link in het regionale ecosysteem voor 

innovatie en financiering – worden investeerders over de drempel getrokken om samen met de 

overheden te investeren in nieuwe innovaties ten behoeve van de maatschappelijke opgaven. Zo lokken 

we een vliegwiel van publiek én private investeringen uit in de regio gericht op de grote transitie-

opgaven.  

Investeren in duurzaamheid én economie 

Invest-MRA is niet alleen nodig voor reductie van CO2, maar juist ook om gezamenlijk te investeren in 

de economie van de MRA en NHN. Energie en circulaire economie vormen een bron voor nieuwe 

werkgelegenheid. We werken ook aan versterking van onze (internationale) concurrentiepositie door 

voorloper te zijn op nieuwe technologiegebieden en opschaling van nieuwe bedrijvigheid. Belangrijk 

hierbij is om ervoor te zorgen dat MKB bedrijven en grootbedrijf gelijke kansen hebben voor toegang tot 

kapitaal als het gaat om investeringen in de transitieopgaven. Juist het MKB staat voor een grote opgave 

én is ook een bron voor innovatie en werkgelegenheid. Met Invest-MRA kunnen we deze gelijke toegang 

en wederzijdse versterking van MKB en grootbedrijf borgen.  

Steun voor Invest-MRA 

We roepen de overheden in de MRA én NHN op om samen te investeren in Invest-MRA. De kracht van 

Invest-MRA zit daarbij in de combinatie van een investeringsfonds met business development, waarmee 

goede businesscases kunnen worden ontwikkeld die ten dienste staan van de hele regio. Momenteel 

zijn wij de enige regio in Nederland die dit niet goed hebben georganiseerd. Invest-MRA is een krachtig 

en noodzakelijk instrument om als regio gezamenlijk de stap te zetten naar een duurzame toekomst. Het 

MKB en scale-ups in deze regio hebben Invest-MRA nodig om publiek-privaat te investeren in 

innovatieve projecten die het verschil kunnen maken in de energie- en circulaire transitie.  
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Bedrijven en kennisinstellingen in de Amsterdam Economic Board:  

 

Rabobank Amsterdam – Barbara Baarsma, directievoorzitter  

Alliander – Ingrid Thijssen, CEO 

LeasePlan – Erik Henstra, managing director 

Tata Steel – Hans Fischer, non-executive boardmember 

Philips – Robert Metzke, chief of staff innovation & strategy  

Johan Cruijff ArenA – Henk Markerink, CEO 

Schiphol Group – André van den Berg, chief commercial officer 



MessageBird – Joris Schoonis, vice-president EMEA 

Waag Society – Marleen Stikker, directeur 

VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam – Hans Bakker, voorzitter 

Hogeschool van Amsterdam – Huib de Jong, voorzitter College van Bestuur 

Universiteit van Amsterdam – Geert ten Dam, voorzitter College van Bestuur 

Vrije Universiteit – Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur 

Nova College – Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur 

Jacqueline Cramer – regisseur circulaire economie 


