
Naam commissie 
 

Integrale ad hoc commissie  

Onderwerp 
 

Metropoolregio Amsterdam (MRA) – 
inwerkprogramma  

Datum beeldvorming 
 

5 april 2023 

Wat is de reden/aanleiding voor beeldvorming? 
Let op: deze beeldvormende ronde moet meerwaarde hebben 
t.o.v. bijvoorbeeld schriftelijke informatie of een filmpje  

Feitelijk informeren – Deze beeldvorming is er op 
gericht om nieuwe statenleden te informeren over 
het bestuurlijke samenwerkingsverband MRA. en de 
bijzonderheden komend jaar. 

Wat moet de beeldvorming opleveren / Wat is het 
doel? 
 

Ingewerkt raken in het ontstaan & de werking van 
de MRA in het algemeen. Geïnformeerd worden 
over het vervolg en de rol van de Staten daarin. 

Hoe wordt de beeldvormende ronde vormgegeven? 
Gebruik het stroomschema Beeldvorming voor inspiratie over 
vorm en type 
(max. 1/3e van de behandeltijd kan benut worden voor 
presentaties, wanneer meer tijd nodig is graag motiveren via 
deze memo) 

Er wordt een presentatie gegeven over de MRA 
waarna kort gelegenheid is voor het stellen van 
vragen. Voor verdiepende vragen kan een separaat 
moment worden ingepland. 

Hoeveel tijd wordt geschat nodig te zijn? 
Let op: tijdsduur gaat altijd in overleg met de 
Procedurecommissie  
 

30 minuten.  

Wat is de historie van het onderwerp in de Staten? 
Geef inzicht in bijvoorbeeld eerdere behandeling of 
toezeggingen. 
 

Wensen en opvattingen op concept MRA agenda 
2020-2024 zijn besproken in de staten van 18 
december 2019 
 
Samenwerkingsafspraken zijn vastgesteld in de 
staten van 8 december 2021 
 
Bij de bespreking van de samenwerkingsafspraken 
is gevraagd om betere informatievoorziening. Met 
de digitale nieuwsbrief “De Metropolitaan” wordt 
daaraan voldaan. 
 
Definitieve opdrachtformulering rapporteur MRA 
en tevens raadtafelafgevaardigde is vastgesteld in 
de staten van 26 januari 2022. 
 
Onderschrijven verstedelijkingsconcept 2050 in de 
staten van 26 januari 2022 
 
Instemmen met de Meerjarenbegroting 2021-2024 
Metropoolregio Amsterdam in de staten van 26 
oktober 2022 
 
Wensen en opvattingen op de Termijnagenda 2023 
is in de staten van 22 februari 2023 besproken. 
 
Per april 2023 wordt uitvoering gegeven aan de 
motie om eerder bij samenwerkingsverbanden 
betrokken te worden doordat een vast agendapunt 
samenwerkingsverbanden op de commissieagenda 
wordt geplaatst.  
• Mededeling 16 februari 2023  
• Motie 4 26 oktober 2022  
 

Welke informatie wordt voorafgaand aan de 
beeldvorming, als bijlage van dit memo, aangereikt? 

Een presentatie  

https://intranet.flevoland.nl/umbraco/media/2764/docuvitp-2549248-v6-beeldvorming_stroomschema.ppt
https://flevoland.stateninformatie.nl/document/8308763/1/DOCUVITP-%232508270-v2-Statenvoorstel_reactie_op_concept_MRA_Agenda_2_0
https://flevoland.stateninformatie.nl/document/8308763/1/DOCUVITP-%232508270-v2-Statenvoorstel_reactie_op_concept_MRA_Agenda_2_0
https://flevoland.stateninformatie.nl/vergadering/561370/%2018-12-2019
https://flevoland.stateninformatie.nl/vergadering/561370/%2018-12-2019
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/8-december/15:30/Definitieve-samenwerkingsafspraken-Metropoolregio-Amsterdam
https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-3050723-v3-PS-Mededeling-Metropolitaan-Editie-4-2022.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/8-december/15:30/Opdrachtformulering-voorlopige-rapporteur-aan-Raadtafel-MRA
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-januari/13:00/Onderschrijven-verstedelijkingsconcept-2050
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-oktober/19:00/MRA-Meerjarenbegroting-2021-2024
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2023/22-februari/14:00/Termijnagenda-Metropoolregio-Amsterdam
https://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/DOCUVITP-3057544-v9-PS-Mededeling-Informatie-samenwerkingsverbanden-motie-4-PS-26-oktober-2022.PDF
https://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/26-oktober/19:00/Verstedelijkingsstrategie-Regio-Zwolle-1


Kan de beeldvorming hierdoor korter? 
 
Wie verzorgt de beeldvorming? 
Let op: functietitel ipv. Naam. 
 

Programma directie 
Strategisch regioadviseur 

Is de betreffende Gedeputeerde aanwezig? 
 

Dit betreft inwerkprogramma 

Wat is het vervolg van deze beeldvorming? 
Geef een zo smart mogelijke planning. 
 

Het eerstvolgende moment dat de MRA op de 
agenda komt is bij de een sessie peilen en toetsen 
om inbreng te leveren voor de MRA agenda 2024-
2028 op 10 mei. 
 
De opbrengst van peilen en toetsen is ter 
voorbereiding op het deelregionaal politiek overleg 
van 23 mei in het stadhuis van Lelystad. 
 
Vervolgens zal de MRA met de volgende 
onderwerpen worden geagendeerd 

- Voortgangsnota  
- Actualiteiten worden in vaste agendapunt 

in de commissie besproken; 
- Termijnagenda 

 
  
 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de Woo 

(ja/nee aangeven) 
   
 


