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Op deze kaart staan een aantal voorbeelden van 
resultaten en bĳdragen van de MRA-samenwerking 
van uw deelregio.

Internationaal onderwĳs
€350k voor bijdrage aan 
realisatie van de business case; 
€ 25k voor realisatie haalbaar-
heidsonderzoek internationaal 
onderwijs; € 150k voor korte 
termijn uitbreiding aantal 
leerlingplaatsen

Circulaire bewegwĳzering
€40k MRA-bijdrage van de totaal 
€102k voor de pilot circulaire 
bewegwijzering van het wandel-
netwerk in Gooi & Vechtstreek

Proeftuin bereikbaarheid en 
promotie cultuur MRA
€75k MRA-bijdrage voor aanpak in 
Gooi & Vechtstreek

Grachtenfestival 
Het eerste resultaat is het 
Grachtenfestival in Gooi & 
Vechtstreek (bijdrage 10K van 
MRA op totale kosten van 30K) 
als onderdeel van pilot gebieds-
gerichte aanpak.

MRA-E Stimulering van E-laadpalen  
Binnen het project MRA-Elektrisch werken 
overheden in Flevoland, Noord-Holland en 
Utrecht samen om elektrisch vervoer te 
stimuleren en een netwerk van publieke 
oplaadpunten te realiseren

Warmtenetten in de MRA
Ondertekenaar samenwerkingsovereen-
komst  om de komende 3 jaar baanbre-
kende stappen te zetten in het verduur-
zamen en aardgasvrij verwarmen van 
woningen en andere gebouwen door 
middel van warmtenetten in de MRA

Promotie G&V als Castles & 
Gardens. 
De Cycleseeing route 'Castles 
& Gardens' loopt van Amster-
dam via Muiden en Weesp 
naar Abcoude

Onderzoek/agendering MRA snelfiets-
routes 
Verbetering van de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van stedelijke gebieden 
en het tussenliggende vrije landschap.

Veiligheid en doorstroming 
spoor
Via belangenbehartiging is €7,5 
miljoen toegekend om de 
negatieve effecten van stedelij-
ke doorsnijding door het spoor 
in Gooise Meren en Hilversum 
terug te dringen.

Ondersteuning 
mediasector
MRA draagt € 140k bij aan 
totale kosten van 
€ 480k voor het clusterma-
nagement MediaValley

Herstructurering bedrĳventerreinen
Projectbureau herstructurering bedrijven-
terreinen heeft succesvol geadviseerd in 
de aanvraag van twee subsidies van elk 
€25K voor herstructureringsopgaven.

Inzameling luiers 
Gooi & Vechtstreek als 
koploper gestart met 
luierinzameling, vooruitlo-
pend op de gezamenlijke 
verwerking van Luiers
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Onderzoek quick wins 
doorstroming A27
Er wordt onderzocht hoe de 
doorstroming op de A27 
tussen knooppunt Eemnes 
en Almere kan worden 
verbeterd.


