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HOELANG DUURDE DE REIS?
De METREX voorjaar conferentie duurde drie werkdagen van dinsdag 17 mei 2022 tot en met vrijdag 20 mei
2022. Sinds de covid19-pandemie was dit de eerste fysieke conferentie van de METREX; het netwerk van
steden en regio’s binnen Europa.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Onze doelstellingen voor de buitenlandse reis waren het organiseren van een succesvolle netwerkbijeenkomst
voor de SURE Expert Group*1 en het fysiek deelnemen aan de METREX voorjaar conferentie in het
buitenland*2.
Tijdens de bijeenkomst met de SURE Expert Group vervulden wij actieve rollen als voorzitters en zowel
inhoudelijke als procesmatige facilitators van sessie.
Tijdens de METREX voorjaar conferentie bezochten we workshops van andere expert groups
waaronder die van klimaat en economie. Verder volgden we alle presentaties over de nieuwe visie van het
METREX, het regionale planningsproces van de Metropoolregio Turijn en hun lopende projecten/casussen.
*1 Het netwerk van de ‘Strategic Urban Region Eurodelta’ werd omstreeks 2018 op initiatief van de gemeente Den
Haag opgericht en bleef verbonden als ‘SURE Expert Group’ aan het METREX Netwerk.
*2 De METREX najaar conferentie zal weer fysiek plaatsvinden in Amsterdam.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
De METREX voorjaarsconferentie werd georganiseerd in het hoofdgebouw van de organisator (Città
Metropolitana Di Torino). Dit gebouw bevond zich in de buurt van het nieuwe metrostation Porta Susa in
Turijn.
We namen deel aan een interessante excursie op locatie van Lavazza; het bekende Italiaanse koffiemerk. De
excursie liet de grote meerwaarde van hun hoofdgebouw en activiteiten zien voor Turijn en voor de aan
populariteit winnende omgeving rondom het gebouw (processen van gentrificatie in Turijn).

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
De organisator - Città Metropolitana Di Torino - verzorgde de voorjaar conferentie van interessante sprekers uit
zowel Turijn als andere steden en organisaties (universiteit) in Italië. We konden heel veel contact tussendoor
maken met andere actieve deelnemende steden en regio’s en onze aanwezige netwerkrelaties zo versterken.
In de Expert Groups hadden we nieuwe contacten met de nieuwe trekkers van Helsinki over klimaat en met de
nieuwe trekker van het nieuwe Europese thema in de regionale economie: ‘productieve stad/regio’.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Op de METREX voorjaar conferentie werd de nieuwe visie van METREX voor metropoolregio’s gepresenteerd
en toegelicht. In alle bijdragen van Italië stond de schaal van de metropoolregio ook centraal en werd de
meerwaarde van dit schaalniveau voor Europa belicht. Het belang van de metropoolregio’s groeit voor Europa;
deze trend wordt ook voelbaar wanneer we nieuwe pogingen doen om Europese subsidiegelden binnen te
halen in samenwerking met onze partner steden en -regio’s, kennisinstituten (o.a. universiteiten) en overige
partijen.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ja.
De SURE Expert Group besprak de voortgang van belangrijke evenementen en projecten:
• Onze deelname aan het New European Bauhaus Festival van donderdag 8 juni 2022 tot en met zondag 12
juni 2022.
• Ons nieuwe project ‘ASSET’ waarvan we de opzet en de uitwerking willen indienen voor het Interreg
Programma 2021-2027 Call 2 onder het thema van ‘circulaire economie’.
Het thema van de najaar conferentie werd gepresenteerd: “de menselijke metropool” door de gemeente
Amsterdam. Deze METREX najaar conferentie wordt fysiek georganiseerd in Amsterdam van 5 oktober 2022 tot en
met 7 oktober 2022.

