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Geachte leden,
Uw kenmerk

Graag informeer ik u over de stand van zaken betreffende de
bestuurlijke samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Op
dit moment wordt, als vervolg op de eerdere uitgevoerde evaluatie,
gewerkt aan voorstellen om de ‘governance’ van de MRA te verbeteren.
Voor het zomerreces zullen deze voorstellen in uw Staten worden
geagendeerd. Het is goed u nu reeds enkele achtergronden van dit
proces te schetsen en een beeld te geven van de aspecten die daarbij
voor het College van GS van Noord-Holland specifiek van belang zijn.
In de regio rond Amsterdam wordt al decennialang intensief
samengewerkt. Sinds 201 7 verloopt die bestuurlijke samenwerking aan
de hand van afspraken en ‘spelregels’ die zijn vastgelegd in een
convenant. Dit document is ondertekend door 32 gemeenten, de
Vervoerregio Amsterdam en door de provincies Flevoland en Noord
Holland. Deze afspraken laten de formele bevoegdheden van colleges,
raden en Staten onverkort in stand er is bewust niet gekozen voor een
formeel bindende samenwerking op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
-

Het convenant bevat de afspraak dat na enige tijd een evaluatie van de
samenwerking zou plaatsvinden. Die evaluatie is verricht door een
onafhankelijke commissie die in de zomer van 201 9 een rapport
opleverde. Nadien hebben we diverse malen (bijvoorbeeld in september
201 9, in april 2020 en in oktober 2020) met uw Staten in
commissieverband of plenair van gedachten gewisseld over de
uitkomsten van deze evaluatie en over de inzet van onze provincie
daarbij.
Die inzet komt er in essentie op neer, dat het verbeteren van de
bestuurlijke samenwerking binnen de MRA in de optiek van ons College
vooral het organisch doorontwikkelen betreft van een inhoudelijke en
pragmatische samenwerking, die als zodanig goed verloopt en
meerwaarde heeft. De bestaande Platformstructuur en de positief
geëvalueerde afstemming met de Vervoerregio behoeft geen
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ingrijpende stelselherziening. Wel staat ons College ervoor open om
vanuit de inhoud een werkwijze te vinden die tegemoetkomt aan de
begrijpelijke wensen van de deelregio’s Zuid-Kennemerland en Gooi- en
Vechtstreek, om directer betrokken te willen zijn bij het regionale
mobiliteitsbeleid in de MRA. Daarbij verdient dan ook de relatie met
Noord-Holland Noord specifieke aandacht.
Aangezien de MRA geen formele structuur en eigen democratisch
mandaat heeft, is de actieve betrokkenheid van raden en Staten
cruciaal. Initiatieven als de MRA Raadtafel’ kunnen die betrokkenheid
versterken. Bij de verdere uitwerking van de nieuwe MRA-governance zal
ons College hiervoor aandacht blijven vragen.
Deze weken worden enkele aanbevelingen nader uitgewerkt door een
transitiecommissie’, dat wordt voorgezeten door de burgemeester van
Amsterdam en waarin ons College in de persoon van de CdK is
vertegenwoordigd. Naar verwachting zult u deze voorstellen binnenkort
tegemoet kunnen zien. Het verdere proces ziet er namelijk als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•

1 7 februari 2021: een extra bijeenkomst van de Regieg roep,
waarin de voorstellen van de transitiecommissie worden
besproken;
Begin maart: na verwerking van opmerkingen uit de Regiegroep
worden de voorstellen voor een eerste consultatieronde
verzonden aan alle MRA-deelnemers en hun raden en Staten;
De consultatie wordt digitaal vormgegeven, op een dusdanige
wijze dat alle deelnemers kunnen worden gehoord en de raden
en Staten actief worden betrokken;
Parallel aan de consultatieronde wordt door de
transitiecom missie gewerkt aan een voorstel voor het
vastleggen van samenwerkingsafspraken
9 april 2021: de voortgang van het proces en de nodige
inhoudelijke bijsturing is onderwerp van gesprek tijdens de
reguliere Regiegroep
Medio/eind mei: extra vergadering Regiegroep voor het
vaststellen van de voorstellen en de samenwerkingsafspraken
Véér het zomerreces: formele bekrachtiging in raden en Staten.

Na het zomerreces zal vervolgens op een feestelijke en inhoudelijk
interessante wijze aandacht worden besteed aan het door alle
deelnemers ondertekenen van de nieuwe afspraken. De precieze vorm
hiervan hangt af van wat er dan mogelijk is met het oog op de
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Hoogachtend,
De commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland
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