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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2127958* 
 
Onderwerp 
Aanbieding concept MRA-werkplan 2018 en concept MRA-begroting 2018  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 

1. Beslispunten 
1. Kennis te nemen van het conceptwerkplan en de conceptbegroting van de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor 2018; 
2. Te concluderen dat het conceptwerkplan en de conceptbegroting van de 

MRA voor 2018 geen aanleiding geven tot het indienen van inhoudelijke 
‘wensen en opvattingen’ en deze uitkomst aan het MRA Bureau te laten 
weten.   

 
2. Doelstelling programmabegroting 

Versterking samenwerking MRA.      
 

3. Eerdere behandeling  
De commissie Bestuur heeft op 13 september 2017 besloten het voor die ver-
gadering geagendeerde concept MRA-werkplan 2018, inclusief conceptbegro-
ting, van de agenda af te halen en aan GS voorgesteld om het concept MRA-
werkplan en de conceptbegroting via een spoedprocedure aan te bieden aan 
Provinciale Staten d.d. 27 september 2017.        

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling     

Conform artikel 7.2. van het Convenant versterking samenwerking MRA heeft 
de MRA u als vertegenwoordigend orgaan van de provincie Flevoland in de ge-
legenheid gesteld uw wensen en opvattingen omtrent het werkplan en de be-
groting van de MRA 2018 kenbaar te maken, zodat deze kunnen worden mee-
genomen bij de behandeling van het werkplan en de begroting in de regie-
groep MRA op 13 oktober 2017. Gedeputeerde Rijsberman en cdK Verbeek 
hebben namens de provincie Flevoland zitting in deze regiegroep (die kan 
worden beschouwd als het algemeen bestuur van de MRA).  
 

5. Verdere behandeling PS 
Tijdens de behandeling in de commissie Bestuur is gebleken dat er vragen le-
ven over de gevolgde procedure voor behandeling van het conceptwerkplan 
en de conceptbegroting in de staten. De kritiek vanuit de staten richtte zich 
met name op de ontvangst van de betreffende stukken in de zomerperiode. 
Zoals aangegeven in de aanbiedingsbrief bij de stukken kunnen de Flevoland-
se leden van de regiegroep MRA (alsnog) uw wensen en opvattingen inbren-
gen in de vergadering van de regiegroep op 13 oktober as. 
Voorgesteld wordt dat Provinciale Staten het MRA Bureau: 
- laten weten dat PS geen aanleiding zien tot het maken van een beleidsin-
houdelijk en/of financiële reactie; 
- wijzen op de ongelukkige timing van de ontvangst van de stukken (in de 
zomervakantie); 
- laten weten dat Flevoland graag in overleg treedt ter verbetering van de 
werkafspraken. 
Bijgaand treft u daartoe een conceptbrief aan van de staten aan het MRA Bu-
reau. Het college van GS stelt voor dat vertegenwoordigers van Provinciale 
Staten en Gedeputeerde Staten met elkaar in gesprek gaan om tot betere 
werkafspraken te komen en om te zien welke verbeteringen in de afspraken 
binnen de MRA wenselijk zijn.    
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6. Korte toelichting op voorstel 
Het concept MRA-werkplan 2018 met de daarin opgenomen gedetailleerde MRA-begroting 2018 
is het eerste werkplan en begroting van het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam 
na de formele start op 1 januari 2017. Het betreft een uitwerking van de globale MRA-begroting 
die in de regiegroep van april 2017 is behandeld. Het werkplan is zoveel mogelijk geschreven 
vanuit de actiepunten van de MRA-agenda. De bijbehorende begrotingen van de platforms (die 
uitvoering geven aan de acties) zijn ook op die wijze opgesteld.  
 
De MRA-samenwerking is gebaseerd op de inhoudelijke agenda van de MRA. Het werkplan be-
schrijft welke activiteiten in 2018 zijn gepland ten behoeve van de uitvoering van de doelstel-
ling zoals beschreven in het MRA-convenant en vastgelegd in 57 actiepunten van de MRA-
agenda van februari 2016. De actuele stand van zaken van deze actiepunten is opgenomen in 
een bijlage bij het werkplan.    
 
Het college van GS is van mening dat het MRA-werkplan en de MRA-begroting een juiste door-
vertaling zijn van de actieagenda uit 2016 en de afspraken die hierover in de platforms, de 
agendacommissie en de regiegroep zijn gemaakt. De financiële bijdrage van de provincie Fle-
voland is op een juiste manier in de MRA-begroting verwerkt.     

  
7. Beoogd effect 

Via nauwere samenwerking met raden en staten komen tot een effectieve en succesvolle sa-
menwerking in het gebied van de Metropoolregio Amsterdam.     

 
8. Argumenten 

Het college heeft op 19 september 2017 ingestemd met het conceptwerkplan en de conceptbe-
groting van de MRA voor 2018. Provinciale Staten hebben de bevoegdheid om hun reactie op het 
concept werkplan en begroting te geven, maar zij hebben niet de bevoegdheid om deze MRA-
werkplan en –begroting vast te stellen.   
 
Met onderhavig GS-voorstel wordt voldaan aan het verzoek van de commissie Bestuur om via 
een spoedprocedure het werkplan en begroting van de MRA voor 2018 op basis van een college-
voorstel te behandelen in Provinciale Staten.        

 
9. Kanttekeningen 

Niet van toepassing.  
 

10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Aanbiedingsbrief MRA  2127309 Tot 27-10-2017 

Concept werkplan en begroting MRA 2018 2119191 Tot 27-10-2017 

Notitie werkplan en begroting MRA 2018  2119195 Tot 27-10-2017 

Conceptbrief staten aan MRA Bureau  2128779 Tot 27-10-2017 
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