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Geacht statenlid, 

In vervolg op de eerdere berichtgeving over de bestuurlijke discussie rond de provincies en onze 
eerdere besprekingen daarover met u (bijvoorbeeld de panoramaronde van 26 oktober 2011) 
informeren wij u hierbij over de laatste stand van zaken. 

In het bestuurlijk overleg dat de burgemeesters en commissarissen op 10 november 2011 hebben 
gehad met de toenmalige minister van BZK, is afgesproken dat de Noordvleugelpartners (de drie 
grote steden en de drie provincies) een analyse maken van de bestuurlijke belemmeringen die in de 
weg staan aan de realisatie van de economische agenda van de Noordvleugel en aangeven welke 
maatregelen in dat verband nodig zijn om de samenwerking in het Noordelijk deel van de Randstad 
te versterken. In dit overleg is tevens afgesproken dat de burgemeester van Amsterdam het 
initiatief zou nemen om de partijen bij elkaar te krijgen. Op 20 december 2011 hebben wij u 
geïnformeerd over de brief die wij in dit kader hebben toegezonden aan de burgemeester van 
Amsterdam (HB 1262165). 

Het eerste gezamenlijke overleg over deze economische agenda in relatie tot de bestuurlijke 
inrichting heeft plaatsgevonden op 9 januari 2012. Dit was een constructief overleg, waarin de 
lijnen zijn uitgezet voor een gezamenlijke reactie vanuit de Noordvleugel richting de nieuwe 
minister van BZK, mevrouw Spies. Dit overleg heeft geleid tot de bijgaande gemeenschappelijke 
brief vanuit de Noordvleugel aan de minister van BZK van 3 februari 2012. 

In deze brief ligt het accent op een versterking van de economische samenwerking tussen de 
overheden in het gebied rond Amsterdam (MRA) en Utrecht (NV Utrecht). De Noordvleugelpartners 
zijn zich ervan bewust dat de versterking van de samenwerking tussen de regio's rond Amsterdam 
en Utrecht kan leiden tot een complexere bestuurlijke samenwerking. In de brief wordt aangegeven 
dat de Noordvleugelpartners hebben afgesproken om in 2012 te verkennen welke vormen zich het 
beste lenen voor de uitgebreide samenwerking. Daarbij hebben de samenwerkingspartners een 
model voor ogen naar het voorbeeld van de huidige MRA c.q. NV Utrecht. Van belang is tevens dat 
wordt aangegeven dat de versteviging van de samenwerking in de Noordvleugel en de opschaling 
daarvan (in de zin van de uitbreiding van de schaal van samenwerking) voor het overgrote deel 
verloopt langs de lijnen van vrijwilligheid, zonder een gedwongen herschikking van bevoegdheden 
en middelen. 
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De brief sluit verder nauw aan bij de economische agenda die in Noordvleugelverband wordt 
opgesteld voor het overleg met de minister van EL&l, de heer Verhagen, waarbij een link wordt 
gelegd tussen de economische doelstellingen van de Noordvleugel en het topsectorenbeleid van het 
kabinet. 

Met betrekking tot de vorming van een infrastructuurautoriteit in het Noordelijk deel van de 
Randstad hebben de drie grote steden en de drie provincies beide een afzonderlijke brief gestuurd 
aan de minister van Infrastructuur en Milieu. 

Naast de bovenbeschreven acties hebben de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland op 13 
januari j l . in het kader van een overleg van de Stuurgroep Effectieve Bedrijfsvoering besloten om 
intensief te gaan samenwerken op het gebied van bedrijfsvoering. Afgesproken is dat de 
provinciesecretarissen vóór de zomer een onderzoek (business case) hebben afgerond over een 
gemeenschappelijke bedrijfsvoering voor secundaire processen. Hierbij is te denken aan de ICT-
infrastructuur, P&O-diensten, de salarisadministratie etc. Het college is van mening dat 
samenwerking met andere overheden op het gebied van bedrijfsvoering nuttig en nodig is met het 
oog op het behoud van zelfstandigheid van onze provincie. 

Als provincies en steden hebben v/ij vanuit de Noordvleugel onze ideeën over een versterking van de 
bestuurlijke samenwerking naar voren gebracht bij de minister van BZK. Wij hebben er vertrouwen 
in dat het kabinet de oplossingsrichtingen van de provincies en de steden in de Noordvleugel 
ondersteunt en ons de ruimte geeft om de naar voren gebrachte ideeën verder uit te werken. 

Wij zouden graag op korte termijn met u van gedachten v/isselen over de verschillende initiatieven 
en ontwikkelingen die zich op het niveau van de Noordvleugel voordoen. Wat betekent de 
intensivering van de samenwerking in de regio's rond Amsterdam en Utrecht voor Flevoland? Zonder 
al teveel op de bespreking vooruit te lopen, achten wij het denkbaar dat wij op een aantal 
specifieke terreinen als provincie Flevoland een grotere rol gaan spelen in de Noordvleugel, 
gebaseerd op expertise die bij de provincie Flevoland aanwezig is en zich nog meer kan 
ontv/ikkelen. Wij stellen het op prijs als u dit thema agendeert voor een van de komende 
panoramarondes. 

Wij vertrouwen erop dat v/ij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 
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Kopie aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Minister van Economie, Landbouw en 
Innovatie 

Onderwerp Samenwerking in de Noordvleugel 

Excellentie, 

Op 10 november 2011 bespraken wij met uw voorganger de heer Donner de visienota 
'Bestuur en Bestuuriijke Inrichting'. Wij hebben bij die gelegenheid toegezegd om voor 
1 februari 2012 met nadere voorstellen te komen voor de versterking van de 
samenwerking in de Noordvleugel en u nader te informeren over bestaande bestuurlijke 
belemmeringen. 
Een belangrijk deel van het gesprek was gewijd aan de samenwerking in de Noordvleugel 
in het licht van de economische kracht en concurrentiepositie van onze regio. Wij hebben 
daarbij naar voren gebracht dat de partijen in de Noordvleugel in een netwerkstructuur al 
geruime tijd goed samenweri<en. 
Wij zien de Visienota als een stimulans om te komen tot nieuwe stappen. Voor de 
komende tijd staat de verdere aansluiting tussen beide flanken van de Noordvleugel op de 
agenda. Wij hebben onderiing afspraken gemaakt om hieraan de komende maanden 
verder te werken. 
Wij constateerden met uw voorganger dat het goede samenwerkingsklimaat de 
bestuuriijke complexiteit in ons deel van de Randstad niet wegneemt. Wij hebben echter 
gezamenlijk vastgesteld dat er niettemin een grote bereidheid is om aan de slag te gaan 
met een gemeenschappelijke agenda. 
De hoofdlijnen daarvan schetsen wij u in deze brief. 

Er is in het gesprek op 10 november kort stilgestaan bij de beoogde infrastructuurautoriteit 
voor de Noordvleugel. Aansluitend heeft uw voorganger met de vertegenwoordigers van 
de drie provincies gesproken over het kabinetsvoornemen tot opschaling van de provincies 
en mogelijke alternatieven daarvoor. Deze twee thema's zijn onderwerp van apart overieg 
en blijven daarom in deze brief buiten beschouwing. 

Het stadtiuis is bereikbaar per metro en tram (lijnen 9 en 14), tialte Waterlooplein 
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1. Economie voorop. 
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bood eind vorig jaar de Visie 
op de Noordvleugel aan de Tweede Kamer aan. Hierin constateert het kabinet dat de 
huidige positie van het gebied in de Europese top-5 van stedelijke regio's kan worden 
behouden en zelfs kan worden versterkt. Voorwaarde is dat er meer samenwerking en 
samenhang binnen de Noordvleugel tot stand komt Het Rijk ziet de Noordvleugel (naast 
Brainport Eindhoven en de Zuidvleugel) zeer terecht als één van de drie topregio's van het 
land. Op het gebied van het vestigings- en ondernemingsklimaat, het aantrekken van 
kennis{werkers) en investeringen en de concurrentiekractit van sectoren als de financieel 
en zakelijke dienstveriening zou een positie direct achter Londen en Parijs binnen bereik 
moeten zijn. 
Dit is een stevige ambitie, zeker in het licht van de inspanningen van andere stedelijke 
regio's en de noodzaak om fors te bezuinigen. Als bestuurders van de Noordvleugel 
onderschrijven we echter dit streven. De ambitie om in de top van Europese stedelijke 
regio's mee te doen zien wij nadrukkelijk in combinatie met de zorg voor de kwaliteit van 
leefomgeving en cultuur-historisch erfgoed. De Noordvleugel onderscheidt zich immers 
door een rijke cultuurhistorie, een groene omgeving, een jonge, hoog opgeleide 
beroepsbevolking, hoogwaardige woonmilieu's en aantrekkelijke steden. De meerwaarde 
van regionale samenwerking plaatsen wij ook in dit kader. 
Versterking van de internationaal economische positie van de Noordvleugel dwingt tot 
intensivering van de samenwerking binnen de Noordvieugei. Als regionale overheden zijn 
wij daar volop mee bezig, zowel met elkaar, als met het bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen. De inzet is het opstellen en uitvoeren van een gemeenschappelijke 
agenda. 
Versterking van de internationale economische positie van de Noordvleugel vraagt echter 
evenzeer om intensivering van de samenwerking tussen de gezamenlijke Noordvleugel
partijen en het rijk. Zonder een duidelijk uitgesproken gezamenlijk commitment zal het 
behalen van deze ambitieuze doelstelling vrijwel zeker illusoir blijken. Terecht stelt het 
kabinet in haar Visie op de Noordvleugel dat de Noordvleugel, samen met de Mainport 
Rotterdam en de Brainport Eindhoven, een belangrijk deel van de economische activiteit in 
Nederland vertegenwoordigt en dat dit het belang van economische beleidsaandacht voor 
deze drie gebieden onderstreept. Ook de beleidsbrief Infrastructuur en Milieu die op 26 
november 2010 aan de Tweede Kamer is gezonden wijst expliciet op de noodzaak van 
een scherpe focus op de groei van de economie door versterking van onze mainports. 

In de Visie op de Noordvleugel schetst het kabinet treffend hoe de economie in de regio 
rond Amsterdam, Utrecht en Almere wordt gekenmerkt door internationale verbondenheid 
en de succesvolle wijze waarop van deze verbondenheid gebruik wordt gemaakt om een 
grote toegevoegde waarde te realiseren. Een belangrijk deel van de economische activiteit 
is namelijk gerelateerd aan internationale stromen van handel, investeringen, kennis en 
data. Dit verklaart waarom de regio zeer sterk is in sectoren als de financiële en zakelijke 
dienstverlening (in 2009 goed voor 29% van de werkgelegenheid in de Noordvleugel), 
transport en logistiek, food & flowers, creatieve industrie, life sciences en ICT en nieuwe 
media, alsmede in het versterken van de onderlinge samenhang tussen deze sectoren. De 
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specialisatie in de Noordvleugel in deze snelgroeiende sectoren heeft in het afgelopen 
decennium gezorgd voor een relatief hoge productiviteit en sterke productiviteitsgroei. Dit 
zorgt voor een grote toegevoegde waarde voor de economie van het gebied zelf en 
Nederland als geheel. 
De culturele infrastructuur van onze steden, de kwaliteit van de leefomgeving en de 
menselijke maat maken onze regio aantrekkelijk voor zowel nationaal als internationaal 
talent en zijn daarmee belangrijke troefkaarten in internationaal perspectief 

Wij onderschrijven geheel dat bestuuriijke samenwerking van groot belang is om het 
economisch potentieel van de Noordvleugel optimaal te benutten. Wij hebben de intentie 
om samen met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te komen tot 
een landsdelige economische agenda. In deze agenda moet zichtbaar worden wat er 
nodig is om de stevige ambities te realiseren en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het gaat 
daarbij om 

de bijdrage die de Noordvleugel kan leveren aan het Topsectorenbeleid 
een aantal gezamenlijke acties op de zeven horizontale thema's^ die het kabinet in 
de Visie in de Noordvleugel op de agenda heeft geplaatst 

Overieg hierover met de minister van E, L en I heeft plaatsgevonden op 25 januari jl. Het 
Startdocument ten behoeve van dat overieg kan worden gezien als een aanzet tot een 
gezamenlijke economische actieagenda voor de Noordvleugel. Wij hebben dit 
startdocument als bijlage bij deze brief opgenomen. Het document zal in de komende 
maanden vi/orden uitgewerkt. 

In de voorbereiding van de afspraken tussen rijk en Noordvleugel over een landsdelige 
economische agenda is vooralsnog gekozen voor een pragmatische aanpak gekozen. 
Het streven naar meer focus en massa in de samenwerking in de Noordvleugel, waarvoor 
ook het rijk pleit, is een zaak van.langere adem. 
Daarbij zijn zaken aan de orde ais de samenwerking tussen de overheden in de 
Noordvleugel, die weliswaar steeds intensiever wordt maar een nog meer gestructureerde 
basis moet krijgen. Daarnaast streven we naar samenwerking op het niveau van 
belangrijke clusters en naar samenwerking op horizontale thema's als marketing en 
acquisitie, alsmede naar. verdergaande samenwerking tussen - en op langere termijn -
mogelijk integratie van, de triple helix boards (zoals door de minister bepleit in de Visie op 
de Noordvleugel). De twee boards verkeren nog in de startfase. Integratie kan op korte 
termijn nog niet worden gerealiseerd, omdat beide deelregio's tijd nodig hebben om de 
majeure verandering die zij hebben doorgevoerd door een triple helix board te vormen, tot 
een succes le maken. Het accent zal daarom de komende periode liggen op het maken 

Het gaat daarbij om: 
• het aantrekken van kenniswerkers en topbedrijven/hoofdkantoren; 
• gezamenlijke promotie van de sterktes van het gebied; 
• investeren in tiet vestigings- en ondernemingsklimaat en inzetten op een beter woon- en 

leefklimaat; 
• het beter laten aansluiten van (hoger) ondenA/ijs op de arbeidsmarkt; 
• valorisatie en betere benutting van onhvikkelde kennis; 
• meer clustering en synergie tussen sectoren; 
• investeren in fysieke en digitale infrastaictuur, hoogwaardige kantoren en gedeelde 

innovatiefaciliteiten. 
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van procesafspraken over samenweri<ing. Op korte termijn willen we bijvoorbeeld een 
begin maken met het beter op elkaar aan laten sluiten van belde boards, o.a. via het 
aanwijzen van waarnemers en het organiseren van een jaariijks afstemmingsoverieg. 

2. Bredere samenwerking - ruimtelijke opgave 
De kwaliteit van het woon-, werk- en leefklimaat en de aanwezigheid van zowel 
vooraanstaande stedelijke functies als aantrekkelijk en wereldvermaarde landschappen en 
werelderfgoed draagt bij aan de internationale aantrekkingskracht van de Noordvleugel. 
Het belang van deze vestigingsfactoren komt in de internationale verhoudingen steeds 
prominenter naar voren. 
De economische samenwerking die op dit moment wordt ontwikkeld, veronderstelt daarom 
de aanwezigheid van een stevige ruimtelijke agenda. 
Vanuit de economische samenwerking zijn er directe raakvlakken met verstedelijking, 
bereikbaarheid en landschap. Zachte vestigingsplaatsfactoren worden in toenemende 
mate hard (dat wil zeggen doorslaggevend voor economische groei en onbA'ikkeling) 
omdat ze van steeds groter belang worden om nieuw menselijk kapitaal (internationale 
studenten en kenniswerkers) aan te trekken en te behouden. Het CPB stelt daarnaast 
kernachtig dat de wisselwerking van de aantrekkelijkheid als consumptiestad en het 
vermogen zich opnieuw op de kaart te zetten als productiestad bepalend zijn voor het 
succes van steden. Amsterdam is hiervan een (internationaal) voorbeeld.^ Kwaliteit en 
diversiteit staan hierbij centraal: kwaliteit in de vorm van topvoorzieningen en -locaties, 
diversiteit in vestigingsmilieus voor bedrijven, in woonmilieus, in voorzieningen, in 
kennisontwikkeling en in de economische structuur. Van doorslaggevend belang voor 
economische groei is de combinatie van specialisatie (waardoor excellentie mogelijk is, 
ook internationaal) en gerelateerde variëteit (waardoor kennis, diensten en producten een 
bredere toepassing kunnen krijgen dan alleen in de eigen sector)^. Het bewaken van 
ruimtelijke samenhang én diversiteit is hierin een belangrijke ondersteunende factor. 
De metropolitane visievorming heeft in de afgelopen vijftien jaar weliswaar in afstemming, 
maar niet geïntegreerd op Noordvleugelniveau plaatsgevonden. Er was sprake van twee 
licht verbonden bestuuriijke netwerken: de Metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel 
Utrecht 
Voor de Metropoolregio Amsterdam is in het Ontwikkelingsbeeld Noordvieugei 2040 de 
toekomstige ontwikkeling van de regio vastgelegd. Dit is bij het laatste MIRT-overleg 
geactualiseerd in het Position paper MRA in relatie tot BO-MIRT 
Voor de Regio Utrecht is het ontwikkelingsbeeld vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie 
Noordvleugel Utrecht 2015-2030 (Eindbalans). 
De beide ontwikkelingsbeelden sluiten dusdanig op elkaar aan dat deze tezamen als één 
Ontwikkelingsbeeld van de Noordvieugei mogen worden beschouwd. 
Beide platforms zullen in de komende maanden hun ontwikkelingsvisies leggen naast 
nieuwe actuele opgaven, zoals de recent verhoogde bevolkingsprognoses voor de 
Noordvleugel en de aanpak van de kantorenleegstand. 

' CPB. The Netherlands of 2040, (2010). 
' Prof dr. Frank van Oort, presentatie Colleges B en W Amsterdam - Utrecht, februari 2011. 
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De uitkomsten uit de bestuuriijke afspraken met het rijk rond de rijksstructuurvisies 
(SMASH, RRAAM, Zuidas) en de voorbereiding op een gezamenlijke gebiedsagenda die 
voor het najaars-MIRT 2012 wordt geagendeerd, zullen mede richting geven aan de 
voorstellen. 
Het gebied heeft zoals gezegd een zeer aantrekkelijk woon- en leefklimaat. De 
verschillende stedelijke kernen in de Noordvleugel hebben een hoge stedelijk kwaliteit. 
Maar de regio kent mede daardoor ook een gespannen woningmarkt en een grote en -
door ruimtedruk - complexe verstedelijkingsopgave. De verstedelijkingsopgave vloeit 
zeker ook voort uit het belang van het metropolitane landschap (Het Groene Hart, 
Waterland, Amstelscheg, Utrechtse Heuvelrug, Loosdrechtse plassen e.o.). 
De OESO ziet de gespannen woningmarkt als een significante bedreiging van de 
Nederlandse economie. Dit probleem manifesteert zich in het bijzonder in de 
Noordvleugel, als gevolg van de daar aanwezige economische dynamiek en 
bevolkingsdruk. In beide deelgebieden van de Noordvleugel, de Metropoolregio 
Amsterdam en de NV Utrecht, wordt hoge prioriteit toegekend aan de - lastige -
binnenstedelijke opgave,. 
Dit is niet de plaats om dieper in te gaan op de woningmarkt en de binnenstedelijke 
opgave. Wij hechten er echter aan om deze essentiële knelpunten in de verdere 
ontwikkeling van de Noordvleugel uitdrukkelijk en opnieuw onder uw aandacht te brengen. 

3. Bereikbaarheid 
De Noordvleugel heeft te maken met congestie op het hoofd- en onderiiggend wegennet 
en haperingen in het openbaar vervoer. Hier zijn verbeteringen noodzakelijk. De OESO 
noemt ook dit als een belangrijk potentieel knelpunt voor de Nederiandse economie. 
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de regio. Ook in de 
komende periode zullen nog vele bereikbaarheidsprojecten worden gerealiseerd. Dit 
gebeurt voor een deel door het Rijk (rijkswegen, spoor). Voor een ander deel. namelijk het 
onderiiggende wegennet en het regionaal openbaar vervoer, is een schaalsprong nodig. 
Een kwantitatieve schaalsprong om de werking van de arbeidsmari<t en het functioneren 
van de economische kerngebieden te ondersteunen. Een kwalitatieve schaalsprong om 
met fundamenteel nieuwe benaderingen een omslag te bereiken naar een aantrekkelijk en 
duurzaam mobiliteitssysteem, bijvoorbeeld met programma's als Beter Benutten of de 
lopende regionale OV studie in het kader van het MIRT. 

4. Internationale connectiviteit 
Tot slot zien wij een steeds verder toenemend belang van internationale connectiviteit. Het 
betreft hierbij niet alleen de interne (weg- en spoor-) en externe bereikbaarheid (HSL-net 
en luchthaven) in fysieke zin. Het gaat vooral ook om de aanwezigheid van internationaal 
georiënteerde financieel en zakelijke dienstverlening om bedrijven te helpen hun weg te 
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vinden naar/op Europese of mondiale mari<ten.'' De Noordvleugel is al sterk intemationaal 
verbonden (fysiek, digitaal en economisch), maar investeringen zijn noodzakelijk. Gezien 
de beschreven positie en sterktes zal de Noordvleugel van deze investeringen bovendien 
bovengemiddeld profiteren. 
De internationale naamsbekendheid van Amsterdam en de directe verbindingen via het 
netwerk van Schiphol en KLM met een groot aantal bestemmingen over de hele wereld, 
maakt deze profilering van de Noordvleugel kansrijk. 
De luchthaven Schiphol is een cruciale factor voor de internationale connectiviteit maar de 
positie van de luchthaven in internationaal perspectief is niet vanzelfsprekend en verdient 
aparte aandacht. De gemeente Amsterdam, de KLM en Schiphol hebben daarom vorig 
jaar besloten hun samenwerking flink te intensiveren. 
De Noordvleugelpartijen hebben afgesproken 'Amsterdam' als erkend sterke merknaam 
waar nuttig en nodig in te zetten voor de internationale 'branding' van de regio. 

5. Bestuuriijke aspecten. 
in beide delen van de Nooravieugei, ae ïvietropooiregio Amsterdam (iviRA) en de 
Noordvleugel Utrecht (NV Utrecht) wordt al meer dan 10 jaar succesvol gewerkt aan de 
toekomst van beide regio's. 
De economische samenwerking is daar recentelijk als prominent thema bijgekomen. 
Het bestuuriijk model is tot op heden dat van een vrijwillige samenwerking tussen 
provincies, gemeenten en de stadsregio's, waarbij het zwaartepunt lag bij de twee 
netwerken Metropoolregio Amsterdam en de Noordvleugel Utrecht. 
Een knelpunt daarbij is de bestuurlijke complexiteit en de veelheid aan partners. Als de 
samenwerking wordt uitgebreid naar de hele Noordvleugel zien wij dit knelpunt in gewicht 
toenemen. De samenwerking tussen de overheden in de Noordvleugel, maar moet een 
meer gestructureerde basis krijgen. 
Wij hebben daarom afgesproken om vanuit de MRA en de NVU in 2012 met elkaar te 
verkennen welke mogelijke vormen van niet vrijblijvende samenwerking van alle betrokken 
partijen zich hiervoor het beste lenen. Daarbij willen wij voortbouwen op goede ervaringen 
met de platforms van de huidige Metropoolregio Amsterdam respectievelijk Noordvleugel 
Utrecht. 

Gezien het internationale en economische perspectief van de samenwerking, is de 
Europese dimensie van belang. 
De Europese Commissie heeft recentelijk in het rapport Cities of Tomorrow: challenges, 
visions, ways fon/vard laten zien steeds meer aandacht te hebben voor stedelijke gebieden 
als kernen van economische en sociale ontwikkelingen en zal naar verwachting haar 
beleid daar ook op inrichten. Zie bijvoorbeeld de urban agenda in de 
structuurfondsendiscussie. 
Wij zien gezamenlijke Europese profilering uitdrukkelijk als onderdeel van de beoogde 
economische ontwikkeling. Wij menen dat de samenwerking van de Noordvleugelpartijen 
in bestaande op Europa gerichte verbanden goed functioneert en willen die dan ook blijven 

A Zie voor het achterliggende concept van deze internationale profilering : College van B. en W. van Amsterdam, 
"Amsterdam Smart Global Hub; Europese strategie voor een slimme wereldstad", 2011. 
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benutten en uitbouwen. Daarbij wordt naar een evenwicht gezocht met belangrijke 
elementen van nationaal beleid, zoals de Topsectoren. 

Democratische legitimatie is een belangrijk aandachtspunt bij samenwerking over 
bestuuriijke grenzen heen. 
Versteviging van de samenwerking in de Noordvleugel en de opschaling daarvan zoals 
hier beschreven, verloopt voor het overgrote deel langs de lijnen van vrijwilligheid, zonder 
dat daarvoor gedwongen herschikking van bevoegdheden en middelentoedeling nodig is. 
Door de keuze voor deze vorm van samenwerking is en blijft de opdracht tot 
democratische verantwoording van elke bestuuriijke partner naar de eigen 
volksvertegenwoordiging (raden en staten) principieel in stand. 
Dat neemt niet weg dat de complexiteit en de schaal van de samenwerking extra aandacht 
voor de verantwoording nodig maken. 
Wij zien maximale transparantie van samenwerkingsactiviteiten hierbij als een essentiële 
voorwaarde en willen hiervoor ook een gezamenlijke werkwijze ontwikkelen. 
Uiteraard is vanuit het oogpunt van democratische legitimatie veel aandacht en zorg 
w«roï̂ f vcor cvsrisg mst rsdsn sn st'̂ *^n ovsr ,'*'2der'̂ ts!!̂ nd'̂  rsf̂ nrgî âp on 
besluitvormingsprocedures. 

Onze keuze voor de versterking van de samenwerking op de schaal van de Noordvleugel, 
brengt een accentverschuiving met zich mee. Tot op heden was het dominante 
schaalniveau immers dat van respectievelijk de Metropoolregio Amsterdam en de 
Noordvleugel Utrecht. 
De ratio achter deze opschaling is om datgene wat tot dusver vooral ad hoe gebeurde op 
het terrein van de economische ontwikkeling binnen de Noordvleugel, te structureren en te 
versterken. Ook na deze opschaling zal het echter zo blijven dat afzonderiijke thema's hun 
eigen schaalniveau en relevante partners met zich meebrengen. 
Wij ondersteunen om die reden de samenwerkingsrelaties op kleinere schaal binnen de 
Noordvleugel. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huidige stadsregio's Amsterdam (SRA) en 
Utrecht (BRU), die ervoor hebben gekozen om ook na het opheffen van de Wgr-plus hun 
onderiinge samenwerking voort te zetten; 
Daarnaast benadrukken wij vanuit de optiek van economische ontwikkeling ook het belang 
van samenwerkingsrelaties over de grenzen van de Noordvleugel heen, bijvoorbeeld met 
Rotterdam, Eindhoven, Wageningen of Zwolle en daar aanwezige relevante instellingen en 
bedrijven. Hetzelfde geldt voor de schakelfuncties die de provincies hebben, zoals 
Flevoland naar het noordoosten en Utrecht naar het Oosten van het land. 

Overleg 
Zoals u in het voorgaande heeft kunnen lezen, hebben wij de noodzakelijke 
procesafspraken gemaakt om de beoogde uitgewerkte economische ontwikkelingsagenda 
voor de Noordvleugel zo spoedig mogelijk te voltooien. 
Wij zien graag uit naar een nader gesprek met u over de aanpak die ons daarbij voor 
ogen staat. 
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mr. E.E. van der Laan 
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Bijlagen: 
1. Startdocument naar een economische actieagenda voor de Noordvleugel. 
2. Amsterdam smart global hub; Europese strategie voor een slimme wereldstad. 


