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Geachte leden,
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Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) zenden wij u onze reactie op de brief van het
college van Amsterdam over hun bestuurlijke aanwezigheid bij
regionale overleggen. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen wij
kortheidshalve naar de brief zelf.
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Brief van het college van Amsterdam over hun bestuurlijke
aanwezigheid bij regionale overleggen (71 67928-1 1 67932)
Reactie op de brief van Amsterdam over hun bestuurlijke
aanwezigheid bij regionale overleggen (17 6792 8-1 1 67933)
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Op 1 3 decemberjl. ontvingen wij uw brief over de bestuurlijke
aanwezigheid bi] regionale overleggen in het ruimtelijk-economisch
domein. Wij hebben deze brief met veel belangstelling gelezen en stellen
de transparantie die uw prioritering oplevert op prijs. Ook waarderen wij
uw ambitie om de inzet in de regio voor de urgente opgaven krachtiger en
effectiever te maken en uw inhoudelijke betrokkenheid te versterken. Het
belang van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam
blijft hiermee onverminderd groot.

Uw kenmerk

Op een aantal punten in uw afweging gaan wij graag nader in, omdat wij
hier vanuit de actuele ontwikkelingen en bestaande afspraken enigszins
verrast over zijn en er enkele vragen bij hebben. Wij wisselen hierover
graag met u en de andere regionale partners van gedachten in de
desbetreffende overleggen.
De herprioritering van het Bestuursplatform NZKG verbaast ons in dit
verband, vanwege de buitengewoon vele ontwikkelingen in het gebied.
Denk aan de (internationale) bedrijvigheid en logistiek, de gebieds
ontwikkeling Haven-Stad, verplaatsing van de Passagiersterminal
Amsterdam, energietransitie en circulaire economie. Deze opgaven vragen
bij uitstek om een integrale afweging. De regionale partners hebben
gezamenlijk geconstateerd dat geen van hen hierover alleen kan
beslissen, omdat het besluit van de één grote impact kan hebben op de
ander. Bovendien hechten alle partners grote waarde aan de afspraken in
de Visie NZKG. In het Bestuursplatform is daarom expliciet afgesproken
dat bestuurders niet vervangen worden door ambtenaren. Structurele
bestuurlijke aanwezigheid van Amsterdam als grootaandeelhouder van
het Havenbedrijf Amsterdam en mede-overheid verantwoordelijk voor de
beleidsontwikkeling is dan ook onontbeerlijk.
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Helaas zien wij dat ambtelijke vervanging bij de Omgevingsdienst (OD)
NZKG al vaak praktijk is. Dit is formeel-juridisch niet toegestaan. De OD is
een openbaar lichaam volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) en deze bepaalt dat uitsluitend collegeleden, burgemeesters en
CdK’s van de deelnemende overheden lid kunnen zijn van het bestuur. In
de gemeenschappelijke regeling (GR) staat dat de leden die zijn
aangewezen door de colleges van Amsterdam, Haarlemmermeer,
Zaanstad en Noord-Holland in elk geval zitting hebben in het dagelijks
bestuur. Ambtelijke vervanging bij besluitvorming in bestuurs
vergaderingen van de OD is uitgesloten in de GR, omdat het stemrecht in
zowel het algemeen als het dagelijks bestuur persoonlijk is. In het geval
van verhindering kunnen alleen leden uit hun midden’ (i.e. andere
bestuursleden) als vervanger optreden voor ieder lid van het AB.
Afwezigheid van een bestuurder heeft bovendien gevolgen voor de
doorgang van de bestuursvergaderingen van OD NZKG. Voor
vergaderingen en besluitvorming is namelijk een quorum vereist.
Wij willen u verzoeken de bestuurlijke aanwezigheid bij de overleggen van
het Bestuursplatform NZKG en bij de OD NZKG te heroverwegen. In plaats
van ambtelijke vertegenwoordiging zouden we in de desbetreffende
regionale overleggen ook gezamenlijke afspraken kunnen maken over
eventuele plaatsvervanging door medebestuursleden. Zo zouden we
elkaar kunnen helpen en onze samenwerking op die wijze versterken.
Mede gelet op het gesprek dat onze commissaris van de Koning onlangs
met uw burgemeester heeft gevoerd, gaan wij ervan uit dat de prioritering
van uw bestuurlijke aanwezigheid geen consequenties heeft voor het
bestuurlijke commitment op de betreffende dossiers
Wij kijken uit naar de verdere samenwerking in onze Metropoolregio
Amsterdam en vertrouwen op mooie gezamenlijke resultaten.
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