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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2289768* 
 
Onderwerp 
Consultatie MRA werkplan en begroting 2019   
 
Gedeputeerde Staten stellen voor: 
 

1. Beslispunten 
1. Kennis te nemen van het concept werkplan en de concept begroting van 

de MRA voor het jaar 2019; 
2. In te stemmen met de bijgaande brief als reactie op het concept werk-

plan en de concept begroting, en om daarin aan te geven: 
 
2.1 dat de staten het van belang vinden dat in de MRA het gesprek wordt 
gevoerd over de ontwikkelingslijnen van de MRA op de langere termijn en 
dat deze lijnen voor verschillende thema’s (met name woningbouw/ 
energietransitie/ infra in samenhang worden besproken. Voor de provin-
cie zijn daarbij met name de IJmeerverbinding en de Oostrand van be-
lang. Voor de strategische duiding zien wij een belangrijke rol voor de 
Agendacommissie.    
2.2. dat aandacht wordt besteed aan de planning van de consultatie van 
de raden en staten (de stukken zijn in het midden van het zomerreces 
verzonden) en blijvende aandacht voor de wijze waarop raden en staten 
worden betrokken; 
2.3. dat wij het belangrijk vinden dat de MRA een lichte organisatie is, 
met blijvende aandacht voor het terugdringen van bureaucratie, een lage 
overhead en dat het beschikbare budget zoveel mogelijk wordt besteed 
aan concrete projecten;   
2.4. dat een eventueel resterend MRA-budget over 2018, overeenkomstig 
afspraken daarover in de Regiegroep dit voorjaar, wordt gerestitueerd 
aan de deelnemers aan de MRA; 
2.5. Dat de staten het werkplan van de MRA voor volgend jaar onder-
schrijven en dat de staten verder geen opmerkingen hebben bij de begro-
ting voor 2019; 
2.6. bijgaande brief namens Provinciale Staten te versturen aan de voor-
zitter van de MRA.    

 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
1.1. Ruimte/ verantwoord omgaan met ruimte (activiteit: We dragen bij aan de 
aanpak van de opgaven binnen de Metropool Regio Amsterdam, bij de bestuurlij-
ke platforms Economie, Ruimte, Mobiliteit.)      
 

3. Eerdere behandeling  
Het concept voor de (globale) begroting is op 11 april 2018 behandeld in de 
commissie Bestuur. Voorzitter en secretaris van deze commissie hebben bij 
brief van 13 april 2018 de reactie van de commissie doorgegeven aan de 
voorzitter van de Regiegroep MRA.              

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling      

Conform bepaling 7.2 van het Convenant versterking MRA worden de raden en 
staten in de gelegenheid gesteld hun ‘wensen en opvattingen’ naar voren 
brengen, zodat deze kunnen worden meegenomen bij de behandeling van het 
werkplan en de begroting in de Regiegroep MRA op 10 oktober 2019.     
 

5. Verdere behandeling PS 
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Niet van toepassing.       
 

6. Korte toelichting op voorstel 
Het college van GS bespreekt het concept werkplan en de concept begroting eind september/ 
begin oktober aan de hand van de definitieve stukken die uiterlijk 19 september worden ver-
zonden. Mede vanwege de vakantieperiode heeft het college nu slechts een quick scan kunnen 
uitvoeren. Het college heeft geen bijzonderheden geconstateerd. Het college is van mening dat 
het MRA Bureau op basis van de eerdere globale begroting een ordentelijk concept werkplan en 
begroting hebben opgeleverd. Anders dan wellicht gebruikelijk legt het college de staten geen 
nader onderbouwd inhoudelijk en/ of financieel voorstel voor. Naar het oordeel van het college 
past deze manier van werken bij de tekst en de strekking van de consultatieprocedure zoals op-
genomen in het MRA-convenant.   
 

7. Beoogd effect 
De achtergrond voor het voorleggen van de concepten van het werkplan en de begroting aan de 
raden en staten is gelegen in: 
- het vergroten van de betrokkenheid van de volksvertegenwoordigers; 
- het vergroten van het draagvlak van de MRA-samenwerking; 
- de staten vanwege hun wettelijke rollen in de gelegenheid te stellen mede sturing te geven 
aan de MRA-samenwerking.          

 
8. Argumenten 

De onderhavige consultatieprocedure is een belangrijk onderdeel van het MRA-convenant.         
 

9. Kanttekeningen 
Voor de volledigheid: de behandeling van de provinciale bijdrage van € 305.996 aan de totale 
MRA begroting van € 8.240.847 is onderdeel van de begrotingsbehandeling in oktober later dit 
jaar.         
      

 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer : 

Bijgevoegd of 

per iode ter  inzage 

MRA conceptwer kplan en conceptbegr oting 2019   2289659  

Ver slag r egiegroep 13 apr il 2018 2289658  

Agenda r egiegr oep 10 oktober  2018 2289657  

Concept br ief aan de voor zitter van de MRA  2296751  
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