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Onderwerp 
Termijnagenda Metropoolregio Amsterdam  
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de Termijnagenda, concept 28 november 2022; 
2. Geen wensen en opvattingen ten aanzien van de Termijnagenda kenbaar 

te maken; 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
De Provincie Flevoland neemt actief deel aan de Metropoolregio Amsterdam. In 
dit bestuurlijke netwerk stemmen we met de andere deelnemers de ruimtelijke 
ontwikkeling, economie en mobiliteit in het MRA-gebied af. Daarbij trekken we 
als provincie actief op met de deelregio Almere-Lelystad om te komen tot een zo 
effectief mogelijke regionale samenwerking (hoofdstuk 7.1 Programmabegroting). 

 
3. Eerdere behandeling  
Tijdens de behandeling van de Commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving 
op 8 februari 2023 is de Termijnagenda, concept 28 november 2022 toegelicht. 
Mede op basis van de inbreng van Provinciale Staten ten aanzien van de Termijn-
agenda zal samen met de deelregio Almere-Lelystad een deelregionale reactie 
worden opgesteld. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
Provinciale Staten wordt verzocht om tijdens een beeldvormende/oordeelsvor-
mende sessie in de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving de Termijn-
agenda, concept 28 november 2022 te bespreken en eventueel een reactie te ge-
ven. De vertegenwoordiger van de Raadtafel geeft op een toelichting op het ad-
vies van de Raadtafel over de Termijnagenda. De resultaten van de bespreking 
worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de deelregionale reactie.  

 
5. Verdere behandeling PS 
De deelregionale reactie wordt ter kennisgeving naar Provinciale Staten ge-
stuurd.  
  
6. Korte toelichting op voorstel 
De Termijnagenda kent een informatief karakter en heeft als doel om raden en 
staten van de MRA-deelnemers goed te informeren over wat er komend jaar gaat 
spelen. Op die manier kunnen raden en staten tijdig het gesprek aangaan met de 
bestuurders die hen vertegenwoordigen in de verschillende MRA-gremia.  
 
Het is goed mogelijk dat de Termijnagenda nog gaat wijzigen. Voor met name de 
tweede helft van komend jaar is het nog lastig om precies de onderwerpen aan 
te geven die dan spelen. Door actualiteiten of voortschrijdend inzicht is het ook 
mogelijk dat in het eerste deel van het jaar al andere onderwerpen boven ko-
men. De Termijnagenda wordt daarom geactualiseerd; In ieder geval in het voor-
jaar, als ook de Voortgangsnota verschijnt, maar indien nodig of wenselijk vaker.  
 
In de Samenwerkingsafspraken is vastgelegd om voor de Termijnagenda een 
procedure van wensen en opvattingen te hanteren. Dat is een relatief zware pro-
cedure voor een document met louter een informatief karakter. De Raadtafel 
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heeft geadviseerd om aan deze procedure vast te houden en bij de evaluatie van de Samenwer-
kingsafspraken te bekijken of deze procedure wenselijk is of beter aangepast kan worden. Het 
MRA-bestuur heeft het advies van de Raadtafel gevolgd. Afgesproken is dat raden en staten wensen 
en opvattingen kunnen meegeven aan de bestuurder die hen vertegenwoordigt in de Algemene 
Vergadering. In onze provincie is dat gedeputeerde Fackeldey. Hij zal de deelregionale reactie naar 
voren brengen tijdens de Algemene Vergadering van 24 maart 2023. Deze deelregionale reactie 
wordt voorafgaand aan de Algemene Vergadering ter kennisgeving naar Provinciale Staten ge-
stuurd.  
 
7. Beoogd effect 
Provinciale Staten te informeren over wat er het komende jaar aan onderwerpen gaat spelen bin-
nen de Metropoolregio Amsterdam. Door bespreking en behandeling in de commissie Economie, 
Mobiliteit en Samenleving kunnen raden en staten een reactie geven. De inbreng van Provinciale 
Staten wordt betrokken bij de deelregionale reactie, die vervolgens tijdens de Algemene Vergade-
ring van 24 maart 2023 naar voren wordt gebracht.  
 
8. Argumenten 
1.1 Kennis te nemen van de Termijnagenda. 
Door kennis te nemen van de Termijnagenda krijgen Provinciale Staten een beeld van welke onder-
werpen op welke moment binnen de Metropoolregio (gaan) spelen. Hierover kunnen ze tijdens de 
commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving nader geïnformeerd worden of vragen stellen, 
aangezien de Metropoolregio Amsterdam een vast agendapunt is.  
Voor nu geldt dat Provinciale Staten eventueel zelf nog onderwerpen kunnen aandragen voor een 
nieuwe versie van de Termijnagenda. Of andere wensen en opvattingen aandragen, zoals bijvoor-
beeld ten aanzien van de procedure.  
 
 
1.2 Geen wensen en opvattingen ten aanzien van de Termijnagenda kenbaar te maken. Het college 
van Gedeputeerde Staten vindt de voorliggende Termijnagenda als informatief document voor nu 
voldoende.  
 
9. Kanttekeningen 
De Termijnagenda is een momentopname en brengt in beeld van wat we nu weten. Door de Metro-
poolregio Amsterdam wordt op een later moment nog een voortgangsnota en een nieuwe MRA-
agenda opgesteld. Deze documenten zijn van meer belang om invloed vanuit de deelregio te kun-
nen uitoefenen. Desalniettemin is de Termijnagenda een handig en handzaam document dat in-
zicht geeft in de gespreksthema’s van de komende tijd.  
Via de Metropolitaan ontvangen Provinciale Staten informatie over de nieuwste ontwikkelingen van 
de Metropoolregio Amsterdam, waaronder de Termijnagenda.  

 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Definitieve Termijnagenda 2023 20221126 #3051586  

Begeleidende brief Termijnagenda 20221122 #3051585  

Gevraagd advies MRA Raadtafel aan MRA Bestuur over 
Termijnagenda 8 november 2022 

#3055821  
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