
Resultaten deelregio Gooi en Vechtstreek - MRA samenwerking  

Geld en kennis

Geld en netwerk

Kennis en netwerk

Meedoen

Ruimte

Economie

Mobiliteit

Legenda

Op deze kaart staan voorbeelden van resultaten en bĳdragen 
van de MRA-samenwerking in deze deelregio. Meer ken-
getallen van alle deelregio's en de MRA als geheel vindt u op 
www.metropoolregioamsterdam.nl

Internationaal onderwĳs
€350k bijdrage aan realisatie van 
de businesscase; voor haalbaar-
heidsonderzoek en uitbreiding 
aantal leerlingplaatsen.

Pilot gebiedsgerichte 
aanpak toerisme en 
cultuur 
150k bijdrage voor 
bereikbaarheid en 
promotie Gooi en 
Vechtstreek, waarvan 
€75k voor arrangemen-
tenontwikkeling en €75k 
voor destinatiemarke-
ting. 

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

Promotie G&V als Castles & Gardens. 
De Cycleseeing route 'Castles & Gardens' 
loopt van Amsterdam via Muiden en Weesp 
naar Abcoude. Er loopt een pilot met 
elektrische deelfietsen op de route.

Ontwikkeling metropolitane fietsroutes 
Binnen de MRA is een fietsroutenetwerk 
tussen de steden uitgewerkt. Binnen Gooi 
en Vechtstreek maken de routes deel uit 
van het hoogwaardig fietsnetwerk wat 
daarmee verbonden wordt met de grote 
steden. 

Veiligheid en doorstroming spoor
Via belangenbehartiging is €7,5 
miljoen toegekend om de negatieve 
effecten van stedelijke 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
Het Projectbureau herstructurering 
bedrijventerreinen ondersteunt gemeen-
ten bij de aanvraag van subsidies voor 
herstructureringsopgaven.
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Onderzoek quick wins doorstro-
ming A27
Er is onderzocht hoe de doorstro-
ming op de A27 tussen knooppunt 
Eemnes en Almere kan worden 
verbeterd. 

Sleutelgebied Hilversum 
MediaCenter 
Hilversum MediaCenter is 
aangewezen als Sleutelge-
bied binnen de MRA. De 
ontwikkeling is daarmee 
onderdeel van de MRA 
Verstedelijkingsstrategie en 
het programma Bereikbare 
Steden. 

Buitenpoort Bussum Zuid 
Bussum Zuid is aangewezen als pilotge-
bied voor het programma Buitenpoorten. 
De uitwerking hiervan is gestart. 

Versnellingsagenda en 
bouwimpuls 
Het sleutelgebied Hilversum 
MediaCenter, de ontwikkeling 
van Bussum Zuid en de herinrich-
ting van knooppunt Crailo zijn op 
de MRA versnellingslijst geplaatst 
en worden aangemeld voor de 
Rijksregeling Bouwimpuls. 


