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Bestuurlijke aanwezigheid bij regionale overleggen

Geacht college,
Het aantal inwoners, bezoekers en bedrijven in de metropoolregio stijgt, we willen
energieneutraal worden en streven naar een inclusieve metropool. Om deze ambities waar te
maken dient er veel werk verzet te worden, binnen en buiten onze gemeentegrenzen. Dit vergt
nauwe samenwerking in onze regio, maar ook duidelijke keuzes met betrekking tot nut en
noodzaak van bestuurlijke overleggen en de inhoud van die gesprekken. Het college van
Amsterdam heeft daarom onlangs zijn inzet tegen het licht gehouden. Met deze brief willen we de
uitkomsten van onze afweging met u delen.
Het college van Amsterdam wil zijn inzet in de regio voor de urgente opgaven krachtiger en
effectiever maken en heeft besloten zich daarvoor gericht in te zetten. Het college neemt op dit
moment deel aan 44 regionale bestuurlijke overleggen in het ruimtelijk-economisch domein. Dat
legt een groot beslag op de agenda's van collegeleden. De druk op de agenda's leidt tot de praktijk
waarbij regionale overleggen met enige regelmaat uit de agenda's vallen, soms op het laatste
moment. Door tijdgebrek lukt het Amsterdam niet altijd de vergaderingen ambtelijk en bestuurlijk
scherp voor te bereiden. Tevens zorgt de veelheid van overleggen ervoor dat menig onderwerp op
meerdere tafels belandt, hetgeen de effectiviteit en helderheid niet ten goede komt.
Amsterdam heeft daarom besloten de betrokkenheid van bestuurders op een andere manier vorm
te geven om zodoende meer duidelijkheid te scheppen. Allereerst zal de deelname van
Amsterdam meer geijkt worden op de Amsterdamse bestuurlijke prioriteiten. Het lukt ons alleen
in regioverband om voldoende te bouwen en de juiste woningen te bouwen voor
toekomstbestendige groei. Door nu samen te werken kunnen we in de toekomst bereikbaar,
aantrekkelijk en inclusief blijven als metropool. De uitdagingen met betrekking tot de
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energietransitie pakken we ook graag gezamenlijk op. Daarnaast wil het college de samenwerking
graag intensiveren op de dossiers arbeidsmarkt en toerisme. Het tweede uitgangspunt is dat
Amsterdam altijd deelneemt aan overleggen, maar het college in principe niet meer zal
deelnemen aan bestuurlijke overleggen die voorbereidend zijn op andere bestuurlijke overleggen,
met uitzondering van het pho Bouwen en Wonen.
Bovengenoemde uitgangspunten hanterend komt het college tot 13 regionale overleggen in het
ruimtelijk-economisch domein die prioriteit krijgen. Daarnaast zijn er 3 overleggen waar
Amsterdam zich door middel van verlengd bestuur laat vertegenwoordigen. Voor ig overleggen
geldt dat de aanwezigheid van een bestuurder afhangt van de agenda van het betreffende
overleg. Tot slot zijn er g overleggen waar Amsterdam alleen ambtelijk vertegenwoordigd zal zijn.
De indeling van de overleggen vindt u in de bijlage.
Wij begrijpen dat het voor sommige regiopartners vervelend is wanneer Amsterdam bestuurlijk
minder aanwezig is bij voor hen belangrijke regionale overleggen. Daarom zal Amsterdam de
komende tijd zijn inbreng in de regionale overleggen stroomlijnen. Dit moet ertoe leiden dat
vanuit Amsterdam de integraliteit bij complexe dossiers sneller gevonden wordt en verzoeken uit
de regio sneller en beter worden afgehandeld. Tevens ziet Amsterdam een taak voor zichzelf
weggelegd in het strakker voorbereiden van de overleggen. Wij hopen dat de prioritering die wij
voor ogen hebben, zal leiden tot een inhoudelijk nog sterkere betrokkenheid, want het belang van
de regio wordt steeds sterker gevoeld door de stad.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

burgemeester

Wil Rutten
waarnemend gemeentesecretaris
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Bijlage
A- Collegeleden geven prioriteit en zijn aanwezig
1.
2.
3.
4.
.5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Amsterdam Economic Board
BO MIRT Bereikbaarheid
BO MRA Kunst, Cultuur en erfgoed
BO MRA Woningmarkt/ BO MIRT Wonen
BO RAP-regio Amsterdam
MRA: Agendacommissie
MRA: pho Bouwen en Wonen
MRA: Platform bereikbaarheid
MRA: Platform Economie
MRA: Platform Ruimte
MRA: Regiegroep
Programmaraad bereikbaarheid
Vervoerregio

B- Bestuurlijke vertegenwoordiging door stadsdeelbestuurders
3.4. Recreatieschap Groengebied Arnstelland
15. Recreatieschap Spaarnwoude
Recreatieschap Twiske Waterland
C- Collegeleden kiezen op basis van de agenda voor bestuurlijke of ambtelijke
vertegenwoordiging
17. Bestuurders platform NZKG
18. Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)
19. BO Amstelveenlijn/Uithoornlijn
20. BO Corridor Amsterdam Hoorn (A7)
21. BO Haven-Stad
22. BO Markermeerdijk-Durgerdam
23. BO MRA actie 1.3.
24. BO Spoor gemeente Amsterdam
25. BO Zaan-IJ
26. Centraal Nautisch Beheer
27. MRA: pho Duurzaamheid
28. MRA: pho Landschap
29. NZKG: Coördinatiegroep Klimaatakkoord
30. Omgevingsdienst
31. Omgevingsraad Schiphol, College van Advies
32. Recreatieschap Goois Natuurreservaat
33. Regionaal OV Toekomstbeeld
34. Regionale energiestrategie
35. Regionaal overleg Warmte Koude
D- Ambtelijke vertegenwoordiging
36. BO MRA Food
37. Bestuurlijke begeleidingsgroep Floriade
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38. BO Annstelscheg
39. BO Diennerscheg
40. BO Markermeerdijken
41. BO MRA Plabeka
42. BO Westas
43. Samenwerkingsagenda Amsterdam Almere
44. Stuurgroep Markermeer IJ-meer

