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Onderwerp 

Toezegging MRA-congres 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Afdoening van een toezegging over de Flevolandse inbreng bij het MRA-congres 
van 6 februari jl. en het organiseren van een panoramaronde Flevoland in de 
MRA. 
 

Toezegging/motie/amendement: 

Tijdens het vragenuur op 27 februari 2013 heb ik toegezegd u te informeren over 
over het aantal deelnemers vanuit de regio aan het MRA-congres EYE on the 
Future en de mogelijkheid om een panoramaronde te organiseren over Flevoland 
in de MRA. 
 

Inleiding: 

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is al ruim 10 jaar het samenwerkingsver-
band van 36 gemeenten in het noordelijk deel van de Randstad, de provincies 
Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam. Eens in de twee a drie 
jaar wordt er een breed congres georganiseerd rondom de thema’s waarop sa-
menwerking plaatsvindt, t.w. Economie, Bereikbaarheid, Ruimtelijke Ordening, 
Verstedelijking, Landschap en Duurzaamheid. Op een aantal thema’s zet de 
provincie volop in, andere laten we aan andere partijen over. Zo is de provincie 
Flevoland trekker van het thema Duurzaamheid (portefeuille Bert Gijsberts) en 
zijn we nauw betrokken bij het thema Economie. Op het thema landschap wordt 
minder nauw samengewerkt maar wordt door de gemeente Almere opgepakt.  
 
Mededeling: 

Ruim vijfhonderd deelnemers bezochten op 7 februari jl. het MRA-congres “EYE 
on the future”. Niet eerder sinds de samenwerking in de MRA kwamen zoveel 
bestuurders, ondernemers, adviseurs, wetenschappers en raads- en statenleden 
bij elkaar. Ook vanuit de regio Flevoland waren veel van deze partijen aanwezig: 

- 3 leden college van GS Flevoland en leden van college B&W Almere en 
Lelystad; 

- Diverse ondernemers (o.a. Proper Stok-Heijmans Bouw, Almere City Mar-
keting, Almere WTC+ en MVRC Floriade); 

- Adviseurs (4 ambtenaren gemeente Almere, 6 ambtenaren provincie Fle-
voland, 4 ambtenaren gemeente Lelystad en 2 adviseurs Kamer van 
Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland);  

- Diverse raads- en statenleden uit Almere en Lelystad.  
 
Het congres in het filmmuseum EYE bleek een ideale gelegenheid om nieuwe 
inspiratie op te doen en afspraken te maken voor de toekomst, m.n. met onder-
nemers die bij de Floriade 2022 uitstekende kansen zien voor investeringen. 
Daarnaast zorgde een gebalanceerd programma gericht op elk van de deelthe-
ma’s van de MRA ervoor dat een aantal Flevolandse bestuurders en adviseurs hun 
inhoudelijke bijdrage konden leveren en kennis van actuele ontwikkelingen 
konden opdoen en delen.  
 
Deze dag toonde verder aan dat voor een goede samenwerking tussen de partners 
in de Metropoolregio Amsterdam onderling, met het rijk en met Europa dit soort 
bijeenkomsten cruciaal zijn. Om deze evenementen en inspanningen binnen MRA-
verband te laten renderen organiseert de Metropoolregio Amsterdam in 2013 nog 
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aanvullende bijeenkomsten, waaronder drie MRA Regiodebatten.  
 
Het vervolg 

Om de activiteiten en inzet van Flevoland binnen de MRA en de onderlinge relaties daarbinnen 
nader te duiden zal in het najaar van 2013 het onderwerp Flevoland in de MRA in een panorama-
ronde aan de orde komen.           
 

Ter inzage in de leeskamer 

N.v.t. 
 
Verdere informatie 

- Beantwoording vragen fractie PvdA gesteld tijdens vragenuurtje PS 27 februari 2013 (zie bijge-
voegd)
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Beantwoording vragen fractie PvdA gesteld tijdens vragenuurtje PS 27 februari 2013 
 
1. Hoeveel ambtenaren, ondernemers en bestuurders uit Flevoland hebben aan dit congres 
deelgenomen? 
Diverse bestuurders, ondernemers, adviseurs, wetenschappers en raads- en statenleden uit Flevo-
land kwamen op 6 februari jl. bij elkaar: 
- 3 leden college van GS Flevoland en leden van college B&W Almere en Lelystad; 
- 4 Staten(burger)leden PS Flevoland 
- Diverse ondernemers (o.a. Proper Stok-Heijmans Bouw, Almere City Marketing, Almere WTC+ en 
MVRC Floriade); 
- Adviseurs (4 ambtenaren gemeente Almere, 6 ambtenaren provincie Flevoland, 4 ambtenaren 
gemeente Lelystad en 2 adviseurs Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland);  
- Diverse raadsleden uit Almere en Lelystad. 
 
2. Welke kosten waren met dit event voor de provincie Flevoland gemoeid? 
De provincie Flevoland heeft geen financiële bijdrage geleverd aan de organisatie van het evene-
ment. Jaarlijks betaalt de provincie Flevoland als lid van de MRA 17.000,- euro. 
 
3. Hoeveel presentaties op dit congres kunnen geteld worden als een Flevolandse bijdrage? 
Er vond er één activiteit plaats waar een Flevolandse bestuurder het woord deed en dat was de 
Commissaris van de Koningin Leen Verbeek bij de workshop ‘New governance in de MRA’.  
Daarnaast had Jaap Lodders een belangrijk aandeel in de workshop ‘Mainports in de MRA’ en Jan 
Nico Appelman tijdens het forum ‘Tuinbouw in de stad, een opmerkelijke symbiose’. 
 
4. Hoe schat u de opbrengst van dit MRA congres voor Flevoland in? 
Er zijn afspraken gemaakt omtrent topsectoren tuinbouw/agri over gezamenlijk oppakken van 
projecten m.b.t. het economisch programma van de Floriade met NAK Tuinbouw, Greenport Aals-
meer, provincie Noord-Holland (Jaap Bondt), The Board (deelname Flevoland aan Food & Flowers). 
 
5. Om u op weg te helpen, ik was bij een bijeenkomst ter voorbereiding van de evenementen 
Floriade en 750 jaar Amsterdam. Deze evenementen vinden kort na elkaar plaats. Mijn vraag 
was of er geen verbinding tussen deze evenementen te leggen is. Je kan enerzijds kijken naar 
het verleden (750 jaar) en anderzijds kijken naar de toekomst (Floriade). Uit niets in het ant-
woord bleek dat Amsterdam bezig is met de versterking van de band. Ook de versterking van 
de Flevolandse economie blijkt in dit voorval op geen enkele manier op de agenda te staan. 
Hoe kijkt u tegen dit voorval aan? 
Wij beschouwen dit als een incident in een verder geslaagd congres. 
 
6. Heeft u andere signalen die meer vertrouwen geven? 
Wij ervaren de samenwerking binnen de MRA als nuttig en plezierig. Flevoland, Almere en Lelystad 
zijn volwaardige partners binnen de MRA. De samenwerking heeft geleid tot een breed draagvlak 
voor bijvoorbeeld RRAAM en - vanuit onze provincie - voor draagvlak voor een woningbouwopgave 
als Zaan/IJ-oevers. De ervaring leert echter wel dat in dit draagvlak na verkiezingen steeds op-
nieuw geïnvesteerd moet worden. In de opmaat maar de gemeenteraadsverkiezingen wordt daar nu 
binnen de MRA over nagedacht. 
 
7. Welke activiteiten heeft u in gedachten om het onderlinge vertrouwen te versterken? 
Zie antwoord op vraag 6.           

 
 
  


