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Hierbij verzoeken wij u deze brief (met bijlagen) ter bespreking op de
B-agenda van de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) van
1 4 februari 2022 te plaatsen.

Uw kenmerk

Op 1 5 november 2021 hebben uw Staten ingestemd met de
samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Er
is toen ook afgesproken om begin 2022 te bespreken hoe de
samenwerking rondom de MRA tussen GS en PS kan worden
vormgegeven. In deze brief geven wij hier een voorzet voor. We willen
dit graag met u in uw commissie EFB van 1 4 februari bespreken.
Onze inschatting is dat het betrekken van uw Staten bij inhoudelijke
trajecten vanuit de MRA, zoals de Verstedelijkingsstrategie, op dit
moment goed loopt. Ook blijft het zo dat u de portefeuillehouders die
deelnemen aan overleggen binnen de MRA kunt bevragen op hun inzet
(zie bijlage 1 voor een overzicht van deze overleggen). Daarom willen
we ons in deze brief richten op die onderdelen die met de
samenwerkingsafspraken veranderd zijn, namelijk de termijnagenda en
de voortgangsnota en het nieuw gevormde bestuur en de algemene
vergadering.
Conform de samenwerkingsafspraken stelt de MRA jaarlijks een
termijnagenda in het najaar en een voortgangsnota in het voorjaar op.
Deze worden aan u voorgelegd voor het inbrengen van uw wensen en
opvattingen. Ons voorstel is om voor deze trajecten de beproefde
handelswijze aan te houden. Namelijk dat wij aan de hand van een
voordracht onze conceptreactie aan u voorleggen, waarna u vervolgens
via moties aangeeft welke toevoegingen of wijzigingen u hierin
voorstelt. Dit zijn ook bij uitstek de momenten om met elkaar de
inhoudelijke koers en inzet van de provincie binnen de MRA te
bespreken.

Los hiervan zal elke vier jaar de MRA-agenda met een
meerjarenbegroting aan u worden voorgelegd. De huidige agenda is nu
ongeveer anderhalf jaar oud en het proces om te komen tot een nieuwe
agenda wordt waarschijnlijk over twee jaar opgestart. Ook is
afgesproken om over vier jaar opnieuw naar de
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samenwerkingsafspraken te kijken. Omdat dit om grotere trajecten gaat
zal hierover meer uitgebreid met u worden overlegd voordat de
definitieve versie voorligt.

Voor het bestuur en de algemene vergadering (en overigens ook voor
de overige overleggen) geldt dat zowel de agenda als de notulen door
de MRA op de website geplaatst worden. U hebt per motie 52-2021,
aangenomen op 1 7 mei 2021, verzocht de agenda van de algemene
vergadering in uw vergadering te agenderen en de inbreng van uw
Staten op te halen. Ook hebt u ons verzocht na afloop van de algemene
vergadering een schriftelijke toelichting te geven over de
beraadslagingen en de inzet en uitkomsten van de door de Staten
ingebrachte opvattingen. In de samenwerkingsafspraken is opgenomen
dat de agenda en bijbehorende bijlagen voor de algemene vergadering
drie weken van te voren (door het MRA-bureau) zullen worden
verstuurd. Dit maakt het niet mogelijk om via de reguliere procedure de
agenda in uw overleggen te agenderen.
Voor het jaar 2022 zijn de vergaderingen van uw commissie en de
Algemene Vergadering zo gepland dat er een commissievergadering is
tussen het moment van publicatie van de stukken en de algemene
vergadering. De raadstafel wordt een week voorafgaand aan de
algemene vergadering gehouden. Voor komend jaar stellen wij dan ook
voor om tijd voor voorbespreking van de Algemene Vergadering te
reserveren tijdens commissievergaderingen van 14 februari, 9 mei, 1 2
september en 31 oktober. Zodra de agenda van de Algemene
Vergadering gepubliceerd is, zullen wij u dit via uw griffier laten weten.
U kunt dan op basis van de agenda mondelinge informatie vragen en
meegeven aan de portefeuillehouder die namens de provincie
deelneemt aan de Algemene Vergadering. Ook van de publicatie van de
notulen van de Algemene Vergadering zullen wij u via de griffie op de
hoogte stellen. Hierover kunt u, mocht dat nodig zijn, via de rondvraag
vragen stellen.
Dit betekent dat er gedurende 2022 minimaal vier momenten zijn
waarop wij met elkaar over de MRA zullen spreken. Op deze manier
kunnen we met elkaar onderzoeken of deze werkwijze tegemoet komt
aan de gewenste informatie-uitwisseling. Mocht u instemmen met het
voorstel, dan verzoeken wij u hiermee motie 52-2021 als afgedaan te
beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

m
rbvinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk
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Bijlage 1. Overzicht deelname provincie in bestuurlijke overleggen MRA
Overleg

Deelnemer namens de provincie Noord-Holland

Raadstafel

Statenlid

Het Bestuur

De CdK

De Algemene Vergadering

Gedeputeerde Mobiliteit namens de provincie en
de CdK namens het bestuur.

Platform Mobiliteit

Gedeputeerde Mobiliteit

Platform Ruimte

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en wonen.

Platform Economie

Gedeputeerde Economie

Portefeuillehouderoverleg Landschap

Gedeputeerde Metropolitaan Landschap

Portefeuillehouderoverleg Duurzaamheid

Gedeputeerden Circulaire economie en
Energietransitie

Portefeuillehouderoverleg Bouwen en Wonen

Gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen

