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Reactie op werkplan en begroting MRA 2019   

 
Geachte mevrouw Halsema, 
 
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u allereerst te feliciteren met uw benoeming tot 
burgemeester van Amsterdam. Wij wensen u een plezierige en succesvolle tijd toe, in een florerend 
Amsterdam. 
 
Als burgemeester van Amsterdam bent u tevens voorzitter van het samenwerkingsverband 
Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar ook de provincie Flevoland en de Flevolandse gemeenten 
Almere en Lelystad aan deelnemen. Wij zien ernaar uit met u samen te werken in het besef dat we 
elkaar nodig hebben en dat we elkaar ook veel te bieden hebben. Samen kunnen we de regio 
sterker maken.     
 
Eind juli zijn de betrokken gemeenteraden en de provinciale staten van Noord-Holland en Flevoland 
in de gelegenheid gesteld om hun ‘wensen en opvattingen’ kenbaar te maken over het werkplan en 
de begroting van de MRA voor 2019. Het werkplan en de begroting zullen worden behandeld in de 
MRA-Regiegroepvergadering van 10 oktober as.   
 
Naar aanleiding van deze vergaderstukken willen wij graag aandacht vragen voor het volgende: 
 
- Wij vinden het van belang 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 Flevoland zijn daarbij 
met name de Oostrand van de provincie en de IJmeerverbinding van belang. In dit verband vragen 
wij ook uw aandacht voor het (strategisch) functioneren van de Agendacommissie als ‘DB’ van de 
Metropoolregio Amsterdam.   
 
- Wij vragen aandacht voor de planning van de consultatie van de raden en staten (de stukken zijn 
in het midden van het zomerreces verzonden), en de wijze waarop raden en staten worden 
betrokken. Rond de betrokkenheid van de raads- en statenleden zijn goede stappen gezet, 
waaronder de maandelijkse nieuwsbrief aan raden- en statenleden en de organisatie van een 
jaarlijkse conferentie. Wij vragen u om blijvende aandacht voor dit onderwerp, aangezien de 
betrokkenheid van de volksvertegenwoordigers nog geen vanzelfsprekendheid is.  
 
- In de begroting valt ons het hoge percentage op van het MRA-budget voor personeel en organisatie 
in vergelijking met het budget voor de programma’s en projecten. Wij pleiten voor een lichte MRA—
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samenwerking, met blijvende aandacht voor het terugdringen van bureaucratie en zo laag mogelijke 
overhead, zodat het beschikbare budget maximaal kan worden ingezet voor concrete resultaten.   
 
- Wij hechten eraan dat een eventueel resterend MRA-budget over 2018, overeenkomstig afspraken 
daarover in de Regiegroep dit voorjaar, wordt gerestitueerd aan de deelnemers aan de MRA. 
 
Wij onderschrijven het werkplan van de MRA voor volgend jaar en hebben verder geen nadere 
opmerkingen bij de begroting voor 2019.     
 
Namens Provinciale Staten van Flevoland. 
 
 
 
 
 
De griffier      De voorzitter  


