
 Registratienummer: 

 

Agendapunt: 4 (mededelingen) 
Onderwerp: MRA 

Inhoud 
Deze memo agendacommissie behandelt de volgende vragen: 
1)Is met de mededeling van portefeuillehouder d.d. 7 juni 2017  voldoende invulling gegeven aan de 
 toezegging van 24 mei 2017 en de door uw commissie op 29 maart 2017 genomen besluiten t.a.v. de 

    gewenste agendering in uw commissie? 
2)Wat betekent het antwoord op vraag 1 voor het vervolg? 

Aanleiding 
De mededeling van 7 juni 2017 van gedeputeerde Rijsberman i.r.t. eerdere besluitvorming in uw commissie 
om:  
a)tot een oordeelsvormende bespreking over te gaan van de MRA begroting; en  
b)een beeld-dan wel oordeelsvormende bespreking te organiseren over de ‘bouwstenen voor het plan van 
aanpak over betrekken Raden en Staten bij de MRA’ (waarbij statenbreed wordt uitgenodigd)  

Wat wordt  van uw  Commissie gevraagd? 
U nogmaals uit te spreken over de gewenste behandelwijze van: 
-de sturings-/P&C documenten van de MRA (actieagenda, begroting, jaarstukken) 
-de besluitvorming over de wijze waarop raden en staten betrokken worden bij de MRA 

Dit omdat eerdere wensen van de commissie ten aanzien van de gewenste agendering (besluitenlijst 29 
maart) blijkens de mededeling van de gedeputeerde niet één op  één  overeenkomen met de voornemens van 
het college. (Er bestaan  vooralsnog geen voornemens tot actief agenderen van de betreffende stukken vanuit 
de zijde van het college). Wellicht dat in de commissie vanuit beide zijden meer duidelijkheid kan worden 
verschaft over het waarom van deze verschillende wensen/aanpak.  

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest? 

Convenant 
Via een mededeling ‘versterking samenwerking MRA’ (voorafgegaan door een statenacademie op 9 mei) is 
het ontwerp convenant aan u voorgelegd (LIS week 22, 24 mei 2016) met de uitnodiging om ‘advies’ naar 
voren te brengen. De staten hebben geen adviezen naar voren gebracht. 
Het ontwerp is daarna voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de colleges, het Flevolands college heeft 
op 15 november 2016 ingestemd. 
Uw Staten zijn via een mededeling (LIS week 46, 15 november 2016)  hierover geïnformeerd. 
Het convenant is op 6 maart 2017 ondertekend en daarmee definitief vastgesteld. 

Governance: beeldvormende bespreking in cie bestuur 29 maart 
In de commissie bestuur van 29 maart is de MRA beeldvormend besproken, met name het onderdeel 

‘governance’. De agendacommissie gaf u hierbij de volgende overwegingen mee (memo agendacommissie, 
 bijlage 3) 
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Memo agendacommissie : MRA 
Statencommissie Bestuur van 5 juli 2017 



a. Wat is de rol van de Staten en raden binnen de MRA?
b. Wat en wanneer zijn de beïnvloedingsmomenten voor de staten en raden?
c. Wie bepalen de ambities (kaderstelling)/ Waar komen deze ambities tot stand?
d. Hoe worden de staten en raden geïnformeerd?

Verder deed de agendacommissie het volgende voorstel voor de agendering in de commissie bestuur en 
had zij de volgende vragen aan het college: 

Behandeling in commissies 
Vanuit het governance oogpunt is het voorstel van de agendacommissie om in de commissie bestuur de MRA 
op de volgende twee wijzen, te agenderen:  

1. Oordeelsvormende ronde over de MRA begroting. -
Zoals in het convenant staat zendt de regiegroep vóór 15 april van het jaar een overzicht van de 
benodigde budgetten voor het volgende jaar, een Jaarverslag en een verantwoording over het 
afgelopen Jaar ter consultatie aan deelnemers.  

De agendacommissie stemt met het college af wat de behandeltermijn is.  

2. Beeldvormende of oordeelsvormende ronde, waarbij statenbreed wordt uitgenodigd.
Het college kan worden uitgenodigd met de vraag om de ‘Bouwstenen voor het plan van aanpak over
betrekken Raden en Staten bij de MRA’ te bespreken. Dit plan van aanpak staat op de Agenda
regiegroep (Lis week 11).

De agendacommissie vraagt aan het college wat de stand van zaken van het plan van aanpak is en
doet een behandelvoorstel aan de commissie bestuur.

In de vakcommissies worden de beleidsinhoudelijke vraagstukken aan de hand van de actielijst MRA 
behandeld. Dit wordt door de betreffende agendacommissies ingepland. 

Afspraken in de commissie bestuur 29 maart 2017 (bron: besluitenlijst)  
Het voorstel uit de memo agendacommissie wordt gevolgd.  
- Vanuit het governance oogpunt wordt in de commissie bestuur de MRA op de volgende twee wijzen 
geagendeerd:  
1. Oordeelsvormende ronde over de MRA begroting. De agendacommissie stemt met het college af wat de
behandeltermijn is. 
2. Beeldvormende of oordeelsvormende ronde, waarbij statenbreed wordt uitgenodigd, over de
‘Bouwstenen voor het plan van aanpak over betrekken Raden en Staten bij de MRA’. De agendacommissie 
vraagt aan het college wat de stand van zaken van het plan van aanpak is en doet een behandelvoorstel  
aan de commissie bestuur.  
- In de vakcommissies worden de beleidsinhoudelijke vraagstukken aan de hand van de actielijst MRA 
behandeld. Dit wordt door de betreffende agendacommissies ingepland.  

Agendacommissie 12 april 2017 
De agendacommissie heeft de benodigde informatie niet ontvangen (de behandeltermijn begroting en de 
stand van zaken ‘plan van aanpak betrekken raden en staten’). De agendacommissie heeft daarop 
portefeuillehouder verzocht hierover in de commissie bestuur een mededeling te doen.  
Ten aanzien van de actielijst MRA zijn de agendacommissies voornemens een gezamenlijk voorzittersoverleg 

te plannen om e.e.a. te realiseren.  

Commissie bestuur 24 mei 2017 
In de commissie bestuur is bij het vaststellen van de besluitenlijst van 29 maart 2017 stilgestaan bij het 

uitblijven van de benodigde informatie. Gedeputeerde Rijsberman heeft hierbij toegezegd een mededeling te 
sturen over het proces consultatie begroting MRA en betrokkenheid raden en staten, inclusief planning. De 
mededeling in relatie tot uw afspraken als commissie over de vervolgstappen liggen nu voor ter bespreking. 



In welke context vindt behandeling plaats? 

Nu een verschil van inzicht is ontstaan over nut en noodzaak van actieve agendering van de 
begrotingsstukken en de wijze waarop de Staten betrokken worden bij het vraagstuk ‘gewenste 
betrokkenheid raden en staten’ is de tot op heden hierover verstrekte informatie op hoofdlijnen 
weergegeven. 

Wat is eerder in Commissie bestuur (presentatie) over de sturingsdocumenten en betrokkenheid 
raden/staten gezegd? 

Op 29 maart 2017 is het aangenomen convent besproken aan de hand van een presentatie (bijlage 2a) 
De uitgangspunten voor samenwerking in de MRA zijn volgens deze presentatie:  
Vanuit de inhoud  
Lichte structuur (geen WGR)  
Flexibel (qua aantal deelnemers, thema’s)  
Geen overdracht van bevoegdheden, platform voor afstemming  
Vrijwillig, maar niet vrijblijvend  
Transparant  
Meer betrekken raden en staten  

Raden en staten worden volgens deze presentatie als volgt betrokken: 
Ontmoetingen met en tussen raden en staten in de deelregio’s in het voorjaar  
MRA raads- en statenledenconferentie in het najaar  
‘Formeel’ in de cycli van bestuurlijke besluitvorming (jaarstukken en strategische agenda’s) 
MRA Website  
Maandelijkse ’MRA raads- en statenleden Bericht’  
Via reguliere besluitvorming college en staten  

Evaluatie proeftuinen 
Bij de evaluatie proeftuin MRA (bijlage 6) is over betrokkenheid raden en staten  het volgende gezegd 
(aanbevelingen , p 11 en 12) 
‘Betrek raden en staten bij projecten, zorg ook daar voor verbinding buiten eigen portefeuille om. Ga verder 
dan informeren over resultaat achteraf, deel ook lastige dossiers of zaken die niet goed gegaan zijn en vier 
regionale successen. Benader raadsleden niet als ambtenaren. Denk vanuit het raadslid dat regionaal 
opereert. Zorg voor een informatievoorziening die niet te technisch is. Faciliteer politiek debat. Laat 
duidelijk zien welke regionale keuzes er te maken zijn en wat de lokale doorwerking is, waarom, en wat 
resultaten zijn. Geef heldere financiële verantwoording en neem raadsleden mee in de planning. 
Organiseer bijeenkomsten en informeer tijdsefficiënt. Regionale samenwerking wordt nu nog gezien als iets 
dat nog meer tijd vraagt. In de toekomst zal het gewoon een belangrijk element van het raadswerk zijn dat 
in de 15,9 uur plaatsvindt. Raden zullen dus zelf moeten zoeken naar herprioritering van werkzaamheden 
en eisen moeten stellen, met name aan hun eigen colleges. Daarnaast vraagt het extra aandacht om 
vormen te vinden waarbij werkenderwijs de kennis van raadsleden wordt vergroot. De 
griffiersklankbordgroep kan i.s.m. het MRA-bureau en gesteund door de raden en staten het gesprek met 
politieke partijen aangaan over de profielen van kandidaten; zoek naar mensen met een regiobril.’ 

Wat zegt het convenant over de sturingsdocumenten en de wijze waarop raden/staten betrokken 
worden? 

a)In het convenant is het volgende opgenomen ten aanzien van de betrokkenheid van raden en staten 
Overweging F. 
Door de werkafspraken in dit convenant wordt samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam 
wendbaar, integraal, transparant en voorspelbaar georganiseerd; 
Overweging G.  
Daardoor zijn ook volksvertegenwoordigers beter geïnformeerd over de regionale activiteiten van de 
samenwerkende colleges en kunnen zij zodoende inbreng leveren ten behoeve van de 
democratische legitimiteit; 



b) In het convenant is het volgende opgenomen ten aanzien van de sturingsdocumenten/P&C
Overweging H. De financiële jaarstukken worden tijdig voorgelegd aan de deelnemers c.q. 
vertegenwoordigende organen; 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
-Deelnemers: de colleges van de gemeenten en provincies en het dagelijks bestuur van de Vervoerregio 
Amsterdam die deelnemen aan dit convenant. 
-Vertegenwoordigende organen: de gemeenteraden van de gemeenten, de provinciale staten van de 
provincie en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. 
-Strategische agenda: vierjaarlijkse agenda met gezamenlijke prioriteiten van de deelnemers. 
-Werkplan: jaarlijks plan van een platform ter uitvoering van de strategische agenda. 

Artikel 7 De betrokkenheid van colleges, raden en staten 
7.1. Bij regionale afspraken in het kader van dit convenant worden de deelnemers en hun 
vertegenwoordigende organen geconsulteerd op de wijze omschreven in het derde lid. Tot deze 
afspraken worden in ieder geval gerekend: 
a. de strategische agenda, bedoeld in de artikelen 3.7. en 3.8;
b. het werkplan, bedoeld in artikel 6.5;
c. het overzicht van de budgetten, een jaarverslag en een verantwoording over het voorafgaande
jaar, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5; 
d. het treffen, wijzigen of opheffen van het convenant.

7.2. De concepten van regionale afspraken worden tenminste acht weken voordat in de regiegroep, 
de agendacommissie of het desbetreffende platform daarover beraadslaging plaatsvindt, 
aangeboden aan de deelnemers en hun vertegenwoordigende organen om ze tijdig te 
consulteren. Zij kunnen bij de agendacommissie hun wensen en opvattingen omtrent het 
voorstel indienen. De agendacommissie zendt deze reacties naar de regiegroep en de betrokken 
platforms, waarbij de agendacommissie een advies over de reacties kan toevoegen. 

7.3. De vertegenwoordigers van deelnemers betrokken bij de uitvoering van dit convenant leggen 
aan het eigen college en het vertegenwoordigend orgaan verantwoording af over de door hen in 
het kader van de MRA gemaakte afspraken. Zij geven daartoe op verzoek van het college of het 
vertegenwoordigend orgaan alle informatie die zij nodig achten voor de uitoefening van hun 
taak. 

Artikel 10 Financiering, begroting, jaarverslag en jaarrekening 
10.1. Iedere gemeente en provincie levert jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van 
de samenwerking. De regiegroep doet hier jaarlijks een voorstel voor op basis van een overzicht 
van benodigde budgetten, het jaarverslag en de verantwoording over het voorafgaande jaar. De 
regiegroep stelt de hoogte van de financiële bijdrage per deelnemer vast na consultatie van de 
deelnemers, waarna elke deelnemer dit kan verwerken als voorstel in de eigen begroting. Voor 
het eerste jaar wordt een basisbijdrage voor gemeenten voorgesteld van € 1,50 per inwoner per 
gemeente. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de 
grootste gemeente uit hun provincie. 

10.2. De bijdrage wordt gestort op de rekening van de organisatie die zijn rechtspersoonlijkheid 
verleent voor de samenwerking, namelijk de gemeente Amsterdam. 

10.3. Deelnemers kunnen aanvullend op de werkprogramma’s van de platforms (zoals bedoeld in 
artikel 6.5) ertoe besluiten om op vrijwillige basis andere regionale programma’s en projecten te 
initiëren. Deze programma’s of projecten vragen van de betrokken deelnemers dan om een 
aanvullende financiering en afspraken over het leveren van bestuurlijke en ambtelijke inzet. 



10.4. De agendacommissie legt jaarlijks op basis van de voorstellen van de platforms een 
samengesteld overzicht van de benodigde budgetten, een jaarverslag en een verantwoording 
over het voorafgaande jaar voor aan de regiegroep om vrij te geven voor consultatie door de 
deelnemers. 

10.5. De regiegroep zendt vóór 15 april van het jaar een overzicht van de benodigde budgetten voor 
het volgende jaar, een jaarverslag en een verantwoording over het afgelopen jaar ter consultatie 
aan deelnemers. 

10.6. De financiële overschotten worden aan het einde van ieder jaar herbestemd door de regiegroep 
op voordracht van de agendacommissie of teruggeplaatst bij de gemeenten en provincies. 

10.7. Afspraken over het financieel beheer door de gemeente Amsterdam worden in een nadere 
instructie neergelegd. 

Toelichting op convenant  
Het is mogelijk dat in deelregio’s tussen deelnemers of door deelnemers met volksvertegenwoordigers 
aanvullende werkafspraken gemaakt worden. 

Conclusie tav convenant 
-In de overwegingen staat dat de jaarstukken worden aangeboden aan uw Staten 
-In artikel 7.1 staat dat de Staten worden geconsulteerd over de strategische agenda, het werkplan , het 
overzicht van de budgetten, het  jaarverslag en een verantwoording over het voorafgaande jaar 
-In artikel 7.2 staat dat de concepten van regionale afspraken vooraf aan de Staten worden aangeboden om 

wensen en opvattingen in te dienen. 
-In artikel 10 (lid 4) staat dat een samengesteld overzicht van de benodigde budgetten, een jaarverslag en 

een verantwoording over het voorafgaande jaar wordt voorgelegd aan de regiegroep om vrij te geven voor 
consultatie door de deelnemers.  
-In artikel 10 lid 5 staat  dat voor 15 april een overzicht van de benodigde budgetten voor het volgende jaar, 

een jaarverslag en een verantwoording over het afgelopen jaar ter consultatie wordt gestuurd aan de 
deelnemers. 

Mededeling 7 juni 2017, notulen regiegroep MRA 6 april 2017 (begrotingsbehandeling) 

In de mededeling van gedeputeerde Rijsberman wordt aangegeven dat na de zomer een ‘plan van aanpak 
  2017-2018’ wordt opgesteld.  
Op grond van de agenda /notulen van de regiegroep van 6 april 2017 (bijlage 8) wordt aangenomen dat 

 hiermee het stuk ‘plan van aanpak betrekken raden en staten‘ wordt bedoeld. 
In de mededeling wordt verder aangegeven dat het convenant voorziet in consultatie voor de jaarstukken en 

 strategische werkplannen. De mededeling stelt dat de begroting ‘ter informatie’ wordt verstrekt. 
Op grond van het convenant kan een bredere consultatie worden betoogd. 
Bovendien laat het convenant blijkens de toelichting ruimte voor aanvullende afspraken met de eigen 

 volksvertegenwoordiging. 

De notulen van de regiegroep van 6 april geven aan dat de begroting op hoofdlijnen (april) alsmede de 
gedetailleerde begroting(inclusief werkplan, oktober) naar de colleges van deelnemende partijen worden 
gestuurd. Deze colleges kunnen zelf bepalen of en hoe deze gedeeld worden met hun raden en Staten.  



Conclusies en aanbevelingen 

1)Algemeen. 
Deze memo beoogde antwoord te geven op de volgende vragen: 
a)Is met de mededeling van portefeuillehouder d.d. 7 juni voldoende invulling gegeven aan de toezegging 

    van 24 mei en de door uw commissie op 29 maart genomen besluiten t.a.v. de gewenste agendering in uw 
    commissie? 
b)Wat betekent het antwoord op vraag 1 voor het vervolg? 

De algemene conclusie kan zijn dat de mededeling nog onvoldoende het gewenste  inzicht geeft. 
Wat dit betekent voor het vervolg wordt in de navolgende deelconclusies verwoord. 

Deelconclusies 
Conclusie 1 

 Uit de artikelen in het convenant wordt  opgemaakt dat beoogd is dat de raden en staten van de  
 deelnemende gemeenten en provincies door de colleges worden geconsulteerd op de inhoudelijke en 
 financiële sturings- en verantwoordingsdocumenten. Door  het gebruik van niet-eenduidige terminologie  
 (mededeling en  convenant) kan (onbedoeld) onduidelijkheid bestaan over de omvang van deze consultatie. 
 Aanbeveling 1 
 Een duidelijke afspraak over de omvang van de consultatie op de inhoudelijke en financiële 
 sturingsinstrumenten is gewenst, alsmede een doorvertaling op de lange termijn planning van de 
 betreffende commissie(s) 

Conclusie 2 
Het convenant laat ruimte voor aanvullende afspraken met de commissie/Provinciale Staten 
Aanbeveling 2 
Bezien of, nadat overeenstemming is over de interpretatie van het convenant- aanvullende afspraken over 

 betrokkenheid van de Flevolandse staten(commissie) gewenst is. 

Conclusie 3 
Er is in het proces (nog) niet voorzien in raadpleging  van raden- of Staten bij het vraagstuk  ‘betrokkenheid 

 raden en staten’.  
Aanbeveling 3 
Overgaan tot een inventarisatie van de wensen van de Flevolandse Staten op dit punt en vormgeven aan de 

 eerdere besluitvorming van de commissie bestuur t.a.v. agendering (statenbreed uitnodigen). 

Hoe gaat het na deze bespreking verder? 

Onafhankelijk van de discussie omtrent de gedane conclusies en aanbevelingen, heeft de commissie eerder 
besloten tot agendering van de begrotingsstukken en het onderwerp ‘betrekken raden en staten’.  
Voorgesteld wordt de agendacommissie te verzoeken deze besluitvorming alsnog ter hand te laten nemen. 

Bijlagen 

Om u een volledig beeld te geven zijn de volgende bijlagen bijgevoegd: 
1)het convenant ‘versterking samenwerking MRA’ (getekend op 6 maart 2017) (bijlage 1) 
2a) en 2b)presentatie governance MRA (bijlage 2a) met bijbehorende memo (bijlage 2b) (cie 29 maart 2017) 
3)memo agendacommissie bij commissie van 29 maart  
4)mededeling ‘versterking samenwerking MRA’ 24 mei 2016 (LIS week 22)  
5)mededeling ‘versterking samenwerking MRA’15 november 2016 (LIS week 46)  
6)verslag proeftuin MRA (27 maart 2017)  
7)de meest recente mededeling: ‘Informatie over Metropool Regio Amsterdam (MRA)’, 7 juni (LIS week 23) 

met als bijlage de globale begroting MRA en de aanbiedingsbrief. 
8)notulen Regiegroep MRA vergadering 6 april 2017 

9)Nota behorend bij ‘begroting op hoofdlijnen voor de MRA 2018’ 



  

1 

 

Convenant  

Versterking samenwerking  

Metropoolregio Amsterdam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2016 
  



  

2 

 

Dit convenant wordt aangegaan tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 

die deelnemen aan de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, de colleges van gedeputeerde 

staten van de provincies Noord-Holland en Flevoland en het dagelijks bestuur van de Vervoerregio 

Amsterdam, te weten:  

 

Organisatie Onderdeel van de deelregio 
1. Provincie Noord-Holland,  

2. Provincie Flevoland,  

3. het openbaar lichaam Vervoerregio 

Amsterdam (in oprichting), 

 

4. Gemeente Almere, Almere-Lelystad 
5. Gemeente Lelystad, Almere-Lelystad 

6. Gemeente Aalsmeer, Amstelland-Meerlanden 

7. Gemeente Amstelveen, Amstelland-Meerlanden 

8. Gemeente Diemen, Amstelland-Meerlanden 

9. Gemeente Haarlemmermeer, Amstelland-Meerlanden 

10. Gemeente Ouder-Amstel, Amstelland-Meerlanden 

11. Gemeente Uithoorn, Amstelland-Meerlanden 

12. Gemeente Amsterdam, Amsterdam 

13. Gemeente Blaricum, Gooi & Vechtstreek 

14. Gemeente Gooise Meren, Gooi & Vechtstreek 

15. Gemeente Hilversum, Gooi & Vechtstreek 

16. Gemeente Huizen, Gooi & Vechtstreek 

17. Gemeente Laren, Gooi & Vechtstreek 

18. Gemeente Weesp, Gooi & Vechtstreek 

19. Gemeente Wijdemeren, Gooi & Vechtstreek 

20. Gemeente Beverwijk, IJmond 

21. Gemeente Heemskerk, IJmond 

22. Gemeente Velsen, IJmond 

23. Gemeente Beemster, Zaanstreek-Waterland 

24. Gemeente Edam-Volendam, Zaanstreek-Waterland 

25. Gemeente Landsmeer, Zaanstreek-Waterland 

26. Gemeente Oostzaan, Zaanstreek-Waterland 

27. Gemeente Purmerend, Zaanstreek-Waterland 

28. Gemeente Waterland, Zaanstreek-Waterland 

29. Gemeente Wormerland, Zaanstreek-Waterland 

30. Gemeente Zaanstad, Zaanstreek-Waterland 

31. Gemeente Bloemendaal, Zuid-Kennemerland  
32. Gemeente Haarlem, Zuid-Kennemerland  

33. Gemeente Haarlemmerliede-

Spaarnwoude, 

Zuid-Kennemerland  

34. Gemeente Heemstede, Zuid-Kennemerland  

35. Gemeente Zandvoort, Zuid-Kennemerland  
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Overwegingen 

 

A. De Metropoolregio Amsterdam is de motor van economische groei en innovatie in Nederland en een 

internationaal knooppunt van productie, handel, toerisme, onderzoek, kennis en informatie en 

daarmee van ontmoeting en transacties van mensen; 

B. De Metropoolregio Amsterdam moet continu economisch kunnen vernieuwen. Dat is nodig om het 

welvaarts- en welzijnsniveau van de mensen die hier wonen en werken te kunnen waarborgen. Dit 

betekent voldoende nieuwe woningen, ruimte om te kunnen ondernemen, experimenteren met 

nieuwe economische sectoren, innoveren, verbeteren van de leefkwaliteit, versnellen van de transitie 

naar een schonere economie, verbeteren van de regionale bereikbaarheid en klimaatbestendigheid. 

Bovenal moet de MRA snel kunnen inspelen op veranderingen; 

C. Door regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam te versterken is het mogelijk om 

gezamenlijk de uitdagingen van de toekomst aan te gaan; 

D. De Metropoolregio Amsterdam is het gemeenschappelijke platform voor afstemming tussen de 

colleges van de overheden over de bestaande bestuurlijke grenzen heen; 

E. De deelnemers aan de Metropoolregio Amsterdam vinden het van belang om: 

1. de regionale samenwerking te intensiveren; 

2. zich slagvaardig te organiseren; en 

3. zich nationaal en internationaal te profileren; 

F. Door de werkafspraken in dit convenant wordt samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam 

wendbaar, integraal, transparant en voorspelbaar georganiseerd;  

G. Daardoor zijn ook volksvertegenwoordigers beter geïnformeerd over de regionale activiteiten van de 

samenwerkende colleges en kunnen zij zodoende inbreng leveren ten behoeve van de 

democratische legitimiteit; 

H. De financiële jaarstukken worden tijdig voorgelegd aan de deelnemers c.q. vertegenwoordigende 

organen; 

I. De aan de MRA deelnemende partijen gaan geen juridisch afdwingbare verplichtingen aan met 

ondertekening van dit convenant.  

 

De deelnemers zijn, voortbouwend op de bestaande samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, 

het volgende overeengekomen:  

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

 

a. Metropoolregio Amsterdam (MRA): het samenwerkingsverband van de deelnemers aan dit 

convenant.  

b. Deelnemers: de colleges van de gemeenten en provincies en het dagelijks bestuur van de 

Vervoerregio Amsterdam die deelnemen aan dit convenant. 

c. College: de colleges van burgemeesters en wethouders en de colleges van gedeputeerde staten. 

d. Vertegenwoordigende organen: de gemeenteraden van de gemeenten, de provinciale staten van de 

provincie en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. 

e. Portefeuillehouders: bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemers. 

f. Vervoerregio: de Vervoerregio Amsterdam. 

g. Deelregio: een cluster van een aantal gemeenten uit de MRA die samenwerken ten behoeve van de 

onderlinge afstemming, voorbereiding van de samenwerking met andere deelregio’s en de 

uitvoering van regionale activiteiten. De volgende zeven deelregio’s vormen het uitgangspunt:  

1. Zaanstreek-Waterland 
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2. Zuid-Kennemerland 

3. Amstelland-Meerlanden 

4. Almere-Lelystad 

5. Gooi & Vechtstreek 

6. Amsterdam 

7. IJmond 

h. Platform: een bestuurlijk overleg over een beleidsterrein of samenhangende beleidsterreinen.  

i. Agendacommissie: een commissie van bestuurders belast met de dagelijkse coördinatie van de 

samenwerking van de MRA. 

j. Regiegroep: een overleg van vertegenwoordigers van de deelnemers voor de monitoring van de 

samenwerking in de MRA. 

k. MRA Bureau: de ambtelijke ondersteuning van de MRA georganiseerd vanuit een centraal bureau. 

l. Convenant: de onderhavige bestuursovereenkomst. 

m. Strategische agenda: vierjaarlijkse agenda met gezamenlijke prioriteiten van de deelnemers. 

n. Werkplan: jaarlijks plan van een platform ter uitvoering van de strategische agenda. 

 

Artikel 2 Samenwerkingsgebied 

 

2.1.  Het samenwerkingsgebied van de MRA omvat het grondgebied van de deelnemende 

gemeenten en bepaalt daarmee ook het gebied van de provincies en de vervoerregio dat tot het 

samenwerkingsgebied behoort.  

2.2.  In geval van een gemeentelijke of provinciale herindeling die in hoofdzaak ligt binnen het 

oorspronkelijke samenwerkingsgebied van de MRA, zal de betreffende rechtsopvolger in 

beginsel ook deelnemer zijn aan de MRA.  

 

Artikel 3 Doel, prioritering en reikwijdte van de samenwerking 

 

3.1. De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische 

ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA. 

3.2. De samenwerking van de MRA heeft betrekking op de beleidsterreinen economie, ruimte, 

mobiliteit , wonen, landschap en duurzaamheid. De deelnemers kunnen gezamenlijk besluiten 

beleidsterreinen toe te voegen of af te voeren. 

3.3. De samenwerking richt zich op agendavorming, afstemming en uitvoering van de afgesproken 

acties in de meest ruime zin.  

3.4. In de samenwerking staat gelijkwaardigheid en respect voor elkaars rollen en belangen voorop. 

Deelnemers spannen zich in voor een goede onderlinge afstemming als zij een besluit gaan 

nemen dat een relatie heeft met de regionaal afgesproken doelstellingen (zie artikel 3.8). 

3.5. De concretisering van doelstellingen krijgt waar nodig vorm in regionale programma’s en 

projecten die uitgevoerd worden door wisselende coalities van deelnemers en derden. De 

feitelijke uitvoeringswerkzaamheden gebeuren door of in opdracht van deelnemers, op basis van 

door henzelf of hun vertegenwoordigende organen genomen besluiten over een programma of 

project. 

3.6. Ter realisering van de doelstellingen van deze overeenkomst kan vanuit de MRA samenwerking 

worden gezocht met derden.  

3.7. De inhoudelijke kaders voor de regionale activiteiten en de ontwikkeling van de MRA staan in de 

strategische agenda. Voor de periode van 2016 tot 2020 is dat de Ruimtelijk-Economische MRA 

Agenda. 
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3.8. De deelnemers stellen tenminste eenmaal per vier jaar prioriteiten voor de middellange termijn 

van vier tot zes jaar door de strategische agenda te actualiseren of door een nieuwe strategische 

agenda op te stellen.  

 

Artikel 4 De regiegroep  

 

4.1. De regiegroep bestaat uit de volgende vertegenwoordigers uit de colleges: 

- De gemeente Amsterdam levert met de burgemeester de voorzitter van de regiegroep; 

- De deelregio’s Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Gooi & Vechtstreek 

wijzen elk drie vertegenwoordigers uit drie verschillende gemeenten aan; 

- De deelregio Zuid-Kennemerland wijst twee vertegenwoordigers aan; 

- De deelregio Almere-Lelystad wijst uit zowel de gemeente Lelystad als uit de gemeente 

Almere één vertegenwoordiger aan; 

- De deelregio IJmond wijst één vertegenwoordiger aan; 

- Het college van de gemeente Amsterdam wijst naast de voorzitter een tweede 

vertegenwoordiger aan; 

- Gedeputeerde staten van Flevoland en Noord-Holland wijzen elk twee vertegenwoordigers  

aan; 

- De Vervoerregio neemt deel aan de vergaderingen van de regiegroep vanuit haar 

inhoudelijke rol in de agendacommissie; De afvaardiging betreft de voorzitter of 

vicevoorzitter van het platform voor portefeuillehouders mobiliteit.  

4.2. Bij het aanwijzen van de vertegenwoordigers voor de regiegroep bevorderen de deelnemers dat: 

- de politieke representativiteit in de regiegroep ongeveer overeenkomt met de politieke 

verhoudingen in het samenwerkingsgebied;  

- de regiegroep een gemengde samenstelling kent van wethouders, burgemeesters, 

gedeputeerden en commissarissen van de Koning; 

- in de regiegroep bestuurders van de verschillende platforms en de agendacommissie zijn 

vertegenwoordigd; 

- voor iedere vertegenwoordiger een plaatsvervanger wordt aangewezen. 

4.3  De regiegroep kiest uit haar midden twee vicevoorzitters: één vanuit de provincies, één vanuit de 

gemeenten. 

4.4. De regiegroep: 

- behartigt het regionale belang;  

- monitort de voortgang en evalueert de samenwerking; 

- draagt zorg voor het draagvlak voor de regionale activiteiten van de MRA bij alle 

deelnemers;  

- draagt zorgt voor de afstemming met de deelnemers die zij vertegenwoordigen; 

- kan besluiten het aantal platforms te verminderen of uit te breiden; 

- kan een voorstel doen tot wijziging van het convenant; 

- doet jaarlijks een voorstel voor de financiële bijdrage van de deelnemers, mede op basis van 

de werkplannen van de platforms. 

4.5. De regiegroep vergadert tenminste tweemaal per jaar. 

4.6. De agendacommissie verzendt de voorstellen waarover in de vergadering van de regiegroep zal 

worden beraadslaagd tenminste vier weken voor de vergadering, behoudens in spoedeisende 

gevallen, zodat een brede consultatie van de deelnemers mogelijk is. 
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Artikel 5 De agendacommissie 

 

5.1. De agendacommissie wijst uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter aan.  

5.2. De agendacommissie: 

- is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van de MRA;  

- heeft tot taak om de samenhang van de activiteiten van de MRA en tussen de verschillende 

platforms van portefeuillehouders te coördineren;  

- signaleert ontwikkelingen die voor de MRA van strategisch belang zijn; 

- bewaakt de samenhang tussen de platforms en de betrokkenheid van de deelnemers; 

- stelt nadere instructies vast met betrekking tot het MRA Bureau en stelt jaarlijks het 

werkplan van het MRA Bureau vast.  

5.3. De agendacommissie wordt bijgestaan door de secretaris-directeur van het MRA Bureau.  

5.4. De agendacommissie vergadert in elk geval minimaal vier weken voorafgaand aan een 

vergadering van de regiegroep en voorts zo vaak als de leden dat nodig achten. 

 

Artikel 6 De platforms van portefeuillehouders 

 

6.1. Het convenant kent bij aanvang drie platforms van portefeuillehouders voor economie, ruimte 

en mobiliteit.  

6.2.  De regiegroep kan op voorstel van de agendacommissie besluiten het aantal platforms te 

verminderen of uit te breiden. 

6.3.  De bestuurders maken afspraken over de samenstelling, de werkwijze, de betrokkenheid van alle 

deelnemers en het financieel beheer van de budgetten van het platform en leggen deze vast in 

een nadere instructie. 

6.4. Elk platform wijst uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan. De  voorzitter of 

vicevoorzitter van het platform mobiliteit wordt geleverd door de Vervoerregio. 

6.5. Een platform van portefeuillehouders draagt zorgt voor: 

- het jaarlijks opstellen van een meerjarenagenda, een werkplan, een jaarverslag en een overzicht 

van budgetten. Dit wordt via de agendacommissie aan de regiegroep voorgelegd om vrij te 

geven voor consultatie aan de deelnemers. 

- de coördinatie van de uitvoering van de regionale activiteiten uit het eigen werkplan en de inzet 

van de daarbij horende budgetten; 

- de afstemming met en terugkoppeling naar alle deelnemers; 

- de afstemming en samenwerking met andere platforms van portefeuillehouders, 

portefeuillehoudersoverleggen en derden; 

6.6. Elk platform wijst uit zijn midden twee vertegenwoordigers aan voor de agendacommissie die 

reeds deel uitmaken van de regiegroep. 

 

Artikel 7 De betrokkenheid van colleges, raden en staten  

 

7.1.  Bij regionale afspraken in het kader van dit convenant worden de deelnemers en hun 

vertegenwoordigende organen geconsulteerd op de wijze omschreven in het derde lid. Tot deze 

afspraken worden in ieder geval gerekend: 

a. de strategische agenda, bedoeld in de artikelen 3.7. en 3.8; 

b. het werkplan, bedoeld in artikel 6.5; 

c. het overzicht van de budgetten, een jaarverslag en een verantwoording over het voorafgaande 

jaar, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5;  
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d. het treffen, wijzigen of opheffen van het convenant.  

7.2.  De concepten van regionale afspraken worden tenminste acht weken voordat in de regiegroep, 

de agendacommissie of het desbetreffende platform daarover beraadslaging plaatsvindt, 

aangeboden aan de deelnemers en hun vertegenwoordigende organen om ze tijdig te 

consulteren. Zij kunnen bij de agendacommissie hun wensen en opvattingen omtrent het 

voorstel indienen. De agendacommissie zendt deze reacties naar de regiegroep en de betrokken 

platforms, waarbij de agendacommissie een advies over de reacties kan toevoegen. 

7.3. De vertegenwoordigers van deelnemers betrokken bij de uitvoering van dit convenant leggen 

aan het eigen college en het vertegenwoordigend orgaan verantwoording af over de door hen in 

het kader van de MRA gemaakte afspraken. Zij geven daartoe op verzoek van het college of het 

vertegenwoordigend orgaan alle informatie die zij nodig achten voor de uitoefening van hun 

taak.  

 

Artikel 8 Het MRA congres 

 

8.1.  Deelnemers organiseren tenminste één maal per twee jaar een MRA congres, waarvoor in ieder 

geval alle raads- en statenleden, leden van de colleges van B&W en gedeputeerde staten en het 

bestuur van de Vervoerregio worden uitgenodigd.  

8.2.  Het MRA congres dient om de genodigden in staat te stellen tot nadere onderlinge 

kennismaking en tot een betekenisvolle uitwisseling van ideeën en opvattingen over de 

regionale opgaven en de regionale samenwerking. 

 

Artikel 9 Het MRA Bureau 

 

9.1.  Er is een bureau ter ondersteuning van de samenwerking in de MRA, genaamd het MRA Bureau. 

Dit bureau is gevestigd in Amsterdam. 

9.2. De gemeente Amsterdam verschaft het MRA Bureau de werkruimte en uitrusting die nodig zijn 

voor een goede uitoefening van deze functie. De personeelskosten, werkruimte en uitrusting 

worden betaald uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers.  

9.3. De gemeente Amsterdam vervult de rol van werkgever. De secretaris-directeur en medewerkers 

worden voor zover zij niet al in dienst zijn van de gemeente Amsterdam gedetacheerd naar de 

gemeente Amsterdam door de deelnemers. Personeel dat van buiten aangetrokken wordt komt 

in dienst bij de gemeente Amsterdam.  

9.4. De secretarissen van de deelnemende overheden wijzen uit hun midden voor een termijn van 

vier jaar drie leden aan die tezamen de werkgeverscommissie van het bureau vormen. Deze 

werkgeverscommissie begeleidt de uitvoering van het werkplan van het MRA Bureau en wordt 

ondersteund door personeelszaken van de gemeente Amsterdam.  

9.5. Het bureau wordt geleid door een secretaris-directeur. De werkgeverscommissie stelt de 

secretaris-directeur van het MRA Bureau aan. 

9.6. Het bureau is klein en slagvaardig en heeft tot doel de inhoudelijke samenwerking van de 

deelnemers in de MRA, de regiegroep, de agendacommissie en de platforms te ondersteunen en 

bevorderen. De agendacommissie stelt jaarlijks het werkplan van het bureau vast. 

9.7. Het bureau draagt minimaal zorg voor de voorbereiding van de (bestuurlijke) overleggen van de 

MRA-platforms, een borging van de integraliteit tussen de verschillende platforms, de 

communicatie en het MRA congres.  

9.8. Waar nodig en mogelijk ondersteunt het MRA bureau de deelnemers bij het formuleren van 

voorstellen ter consultatie van of besluitvorming in hun eigen organisatie. 
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9.9. Het bureau bereidt de jaarstukken zoals genoemd in artikel 10 voor. 

9.10. Het bureau draagt op basis van een communicatieplan onder meer zorg voor tijdige  publicatie 

van alle bestuurlijk relevante documenten omtrent de MRA op de website van de MRA. 

Hieronder worden in ieder geval verstaan: 

- dit convenant; 

- de prioriteiten van de MRA zoals bedoeld in artikel 3.8; 

- het werkplan zoals bedoeld in artikel 6.5; 

- de voortgang van de naar het oordeel van het bureau meest relevante programma’s en 

projecten zoals genoemd in het werkplan zoals genoemd in artikel 6.5; 

- de agenda en daarbij behorende documenten ten behoeve van het MRA congres zoals 

bedoeld in artikel 8; 

- de jaarstukken zoals bedoeld in artikel 10.4; 

- een organogram van de MRA en de samenstelling van overleggen. 

9.11. Het bureau draagt zorg voor de archiefbescheiden van het netwerk en maakt daarover nadere 

afspraken met de archivaris van de gemeente Amsterdam. 

9.12.  De agendacommissie stelt een nadere instructie vast met betrekking tot het bureau en het 

jaarlijkse werkplan van het bureau.  

 

Artikel 10 Financiering, begroting, jaarverslag en jaarrekening  

 

10.1. Iedere gemeente en provincie levert jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van 

de samenwerking. De regiegroep doet hier jaarlijks een voorstel voor op basis van een overzicht 

van benodigde budgetten, het jaarverslag en de verantwoording over het voorafgaande jaar. De 

regiegroep stelt de hoogte van de financiële bijdrage per deelnemer vast na consultatie van de 

deelnemers, waarna elke deelnemer dit kan verwerken als voorstel in de eigen begroting. Voor 

het eerste jaar wordt een basisbijdrage voor gemeenten voorgesteld van € 1,50 per inwoner per 

gemeente. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de 

grootste gemeente uit hun provincie.  

10.2. De bijdrage wordt gestort op de rekening van de organisatie die zijn rechtspersoonlijkheid 

verleent voor de samenwerking, namelijk de gemeente Amsterdam.  

10.3. Deelnemers kunnen aanvullend op de werkprogramma’s van de platforms (zoals bedoeld in 

artikel 6.5) ertoe besluiten om op vrijwillige basis andere regionale programma’s en projecten te 

initiëren. Deze programma’s of projecten vragen van de betrokken deelnemers dan om een 

aanvullende financiering en afspraken over het leveren van bestuurlijke en ambtelijke inzet.  

10.4. De agendacommissie legt jaarlijks op basis van de voorstellen van de platforms een 

samengesteld overzicht van de benodigde budgetten, een jaarverslag en een verantwoording 

over het voorafgaande jaar voor aan de regiegroep om vrij te geven voor consultatie door de 

deelnemers.  

10.5. De regiegroep zendt vóór 15 april van het jaar een overzicht van de benodigde budgetten voor 

het volgende jaar, een jaarverslag en een verantwoording over het afgelopen jaar ter consultatie 

aan deelnemers. 

10.6.  De financiële overschotten worden aan het einde van ieder jaar herbestemd door de regiegroep 

op voordracht van de agendacommissie of teruggeplaatst bij de gemeenten en provincies. 

10.7. Afspraken over het financieel beheer door de gemeente Amsterdam worden in een nadere 

instructie neergelegd.  
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Artikel 11 Overige bepalingen 

 

11.1. De deelnemers spannen zich in voor de uitvoering van dit convenant en doen dit binnen de 

kaders die volgen uit besluitvorming door hun algemene besturen. 

11.2.  Iedere deelnemer wijst een bestuurlijk en ambtelijk contactpersoon aan voor de MRA. 

11.3.  De afspraken in het kader van dit convenant zijn niet in rechte afdwingbaar. 

11.4. Het convenant laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de bestuursorganen van 

de deelnemers intact. 

 

Artikel 12 Toetreding, wijziging en uitreding 

 

12.1. Andere overheden kunnen deelnemen aan dit convenant onder de voorwaarde dat de 

deelnemers daar unaniem mee instemmen.  

12.2. Wijziging van het convenant wordt na de consultatie van de deelnemers schriftelijk 

overeengekomen en ondertekend door alle deelnemers. 

12.3. Een deelnemer kan besluiten zijn deelname aan het convenant op te zeggen. Een deelnemer die 

niet langer gebonden wil zijn aan het convenant maakt zijn besluit tenminste zes maanden voor 

het einde van het kalenderjaar schriftelijk bekend bij de regiegroep.  

12.4. De deelnemer die zijn deelname aan het convenant opzegt, is voor het lopende jaar zijn volledige 

jaarlijkse bijdrage verschuldigd. De deelnemer is geen vergoeding aan de andere deelnemers 

verschuldigd wegens het opzeggen van het convenant.  

12.5. Het convenant wordt ontbonden wanneer het aantal deelnemers bij dit convenant minder dan 

tien bedraagt of bij opzegging van de gemeente Amsterdam. 

 

Artikel 13 Looptijd, evaluatie 

 

13.1.  Het convenant treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 voor de duur van vijf jaar. 

13.2. Deelnemers treden tijdig voor het aflopen van de looptijd van het convenant met elkaar in 

overleg over de mogelijkheid van het voortzetten van het convenant. Indien deelnemers dit 

nalaten, wordt het convenant stilzwijgend verlengd voor vijf jaar.  

13.3. Deelnemers komen overeen dat minstens één keer per jaar de regiegroep beziet of op basis van 

nieuwe inzichten, (externe) ontwikkelingen dan wel op grond van de voortgang van de 

samenwerking het convenant wijziging behoeft.  

13.4. De regiegroep evalueert de samenwerking op basis van het convenant na verloop van vier jaar na 

ondertekening of zoveel eerder als de regiegroep het noodzakelijk acht. De evaluatie omvat ook 

de samenstelling en het functioneren van de regiegroep, de agendacommissie en de platforms. 

 

Artikel 14 Geschillen 

 

14.1.  Ingeval van geschillen over de uitvoering van het convenant treden de deelnemers met elkaar in 

overleg waarbij wordt geprobeerd het geschil in der minne te beslechten. De voorzitter of leden 

van de regiegroep kunnen hierbij een bemiddelende rol vervullen.  

 

Artikel 15 Slotbepalingen 

 

15.1. In alle gevallen waarin dit convenant niet voorziet, treden de deelnemers met elkaar in overleg.  
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15.2. Dit convenant respecteert bestaande samenwerkingsvormen van deelnemers en sluit nieuwe 

samenwerking met anderen of aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden niet uit.  

15.3. Dit convenant kan worden aangehaald als: ‘Convenant versterking samenwerking 

Metropoolregio Amsterdam.’  
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Toelichting 

Hierbij een korte toelichting op een aantal belangrijke kenmerken van het convenant. 

 

• Dit convenant bevat spelregels en werkafspraken over de werkwijze van de samenwerkende 

deelnemers. 

•  Er is geen sprake van de oprichting van een rechtspersoon zoals een gemeenschappelijke regeling, 

vereniging of stichting. Dit convenant bevat geen bij recht afdwingbare bepalingen. Het doorkruist 

niet de bevoegdheden van de deelnemers. De uitvoering van de gemaakte afspraken gebeurt door of 

in opdracht van de deelnemers, op basis van door henzelf genomen besluiten. 

• In dit convenant staan ook afspraken die al staande praktijk zijn. 

• Naast het convenant dienen over een aantal zaken nog nadere afspraken te worden gemaakt door 

de deelnemers om de samenwerking bestendig te organiseren. Het convenant benoemt in ieder 

geval de volgende thema’s:  

o de werkwijze en samenstelling van de platforms van portefeuillehouders; 

o de ambtelijke ondersteuning vanuit het MRA Bureau; 

o het financieel beheer; 

o de archivering. 

• Het is mogelijk dat in deelregio’s tussen deelnemers of door deelnemers met 

volksvertegenwoordigers aanvullende werkafspraken gemaakt worden.  

 



Metropoolregio Amsterdam  
(MRA) 

Governance van regionale samenwerking   



Uitgangspunten samenwerking 

Uitgangspunten:  
- Vanuit de inhoud 
- Lichte structuur (geen WGR) 
- Flexibel (qua aantal deelnemers, thema’s)  
- Geen overdracht van bevoegdheden, platform voor afstemming 
- Vrijwillig, maar niet vrijblijvend 
- Transparant 
- Meer betrekken raden en staten 

 
 



Bestuurlijke gremia  
• Platform EZ         (Appelman) 
• Platform Ruimte        (Lodders) 
• Platform Mobiliteit 

– Stuurgroepen duurzaamheid    (Rijsberman)  
– Stuurgroep wonen en duurzaamheid 

• Agendacommissie       (Lodders) 
• Regiegroep        (Verbeek, Rijsberman) 

 



Betrekken raden en staten 

• Ontmoetingen met en tussen raden en staten in de deelregio’s in het 
voorjaar 

• MRA raads- en statenledenconferentie in het najaar 
• ‘Formeel’ in de cycli van bestuurlijke besluitvorming (jaarstukken en 

strategische agenda’s) 
• MRA Website 
• Maandelijkse ’MRA raads- en statenleden Bericht’ 
• Via reguliere besluitvorming college en staten 



Afspraken vastgelegd in convenant  
• Convenant versterking Metropoolregio Amsterdam 
• Ontwerp voorgelegd aan colleges, raden en staten in voorjaar 2016 
• Voor definitieve vaststelling voorgelegd aan colleges 
• Instemming GS 15 november 2016 
• Staten via mededeling 15 november 2016 - in aansluiting op de 

statenacademie van 9 mei 2016 en de mededeling van 24 mei 2016 - 
geïnformeerd over de nieuwe opzet voor de versterking van de 
samenwerking van de MRA 

• Financieringsbijdrage deelnemers (eigen begrotingen)        



Zijstap: Proeftuin MRA 

 
• Proeftuin MRA (betrokkenheid Rijsberman) 
• Inzet op energietransitie en wonen 
• Versnelling van deze twee thema’s uit de MRA-actieagenda 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D Memo 

Registratienummer: 
2045349 

Datum 
10 maart 2017 
Aan 

Leden commissie Bestuur 
Afdeling 

BDO 
Van 

Gedeputeerde Rijsberman / E.M. Strating 
Doorkiesnummer 
0320-265279 
Betreft 
Presentatie MRA in commissie Bestuur 29 maart 

Afschrift 

Opmerkingen 

Geachte commissieleden, 

In de vergadering van de commissie Bestuur van 29 maart (beeldvormend) informeert gedeputeerde 
Rijsberman u graag over de Metropoolregio Amsterdam (MRA). 

De presentatie zal betrekking hebben op de nieuwe opzet voor de MRA-samenwerking en gericht 
zijn op de recente afspraken over de governance in de MRA. De presentatie zal geen betrekking 
hebben op de beleidsinhoud. 

Op 6 maart j l . is het convenant met betrekking tot de versterking van de regionale samenwerking 
MRA getekend. Dit convenant is de basis voor de professionalisering van de samenwerking in het 
kader van de MRA. Het voorstel is om de staten in het verlengde hiervan nader te informeren over: 

- Aanleiding voor de versterking van de governance; 
- Redenen om te kiezen voor een convenant en de bedoeling ervan; 
- Fundamentele uitgangspunten voor de samenwerking ; 
- Betrokkenheid raden en staten; 
- Bestuurlijke gremia MRA (platforms, agendacommissie, regiegroep) en de vertegenwoordiging 
vanuit Flevoland daarin; 
- Financiering 
- MRA-bureau 

Ik hoop u namens de gedeputeerde voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd voor de 
bijeenkomst van 29 maart aanstaande. 



  
  M e m o  

a g e n d a c o m m i s s i e  
 
 
 Registratienummer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Agendapunt: 8. Presentatie Metropool Regio Amsterdam (MRA) 
Aard van de bespreking: Beeldvormende presentatie en vervolg 
Onderwerp: memo agendacommissie Bestuur 
  
Wat is de 
bedoeling van de 
behandeling? 

In de commissie bestuur van 29 maart 2017 staat de MRA vanuit het governance 
oogpunt op de agenda.  

 Deze memo schetst context, historie en een drietal vervolgbehandelvoorstellen.  
In welke context 
vindt behandeling 
plaats? 

 
 

De context van de behandeling is enerzijds het convenant en de governance en 
anderzijds de wijze waarop de MRA dient te worden behandeld/verdeeld over de 
commissies. 

Context/governance 
Vragen die aan de orde kunnen komen met betrekking tot het convenant en de 
governance zijn bijvoorbeeld:  

a. Wat is de rol van de Staten en raden binnen de MRA? 
b. Wat en wanneer zijn de beïnvloedingsmomenten voor de staten en raden? 
c. Wie bepalen de ambities (kaderstelling)/ Waar komen deze ambities tot stand? 
d. Hoe worden de staten en raden geïnformeerd?  
 
Behandeling in commissies 
Vanuit het governance oogpunt is het voorstel van de agendacommissie om in de 
commissie bestuur de MRA op de volgende twee wijzen, te agenderen:  

1. Oordeelsvormende ronde over de MRA begroting. -  
Zoals in het convenant staat zendt de regiegroep vóór 15 april van het jaar 
een overzicht van de benodigde budgetten voor het volgende jaar, een 
Jaarverslag en een verantwoording over het afgelopen Jaar ter consultatie 
aan deelnemers.  
 
De agendacommissie stemt met het college af wat de behandeltermijn is.   
 

2. Beeldvormende of oordeelsvormende ronde, waarbij statenbreed wordt 
uitgenodigd.  
Het college kan worden uitgenodigd met de vraag om de ‘Bouwstenen voor 
het plan van aanpak over betrekken Raden en Staten bij de MRA’ te 
bespreken. Dit plan van aanpak staat op de Agenda regiegroep (Lis week 
11).  
 
De agendacommissie vraagt aan het college wat de stand van zaken van het 
plan van aanpak is en doet een behandelvoorstel aan de commissie bestuur. 
 

In de vakcommissies worden de beleidsinhoudelijke vraagstukken aan de hand van 
de actielijst MRA behandeld. Dit wordt door de betreffende agendacommissies 
ingepland. 
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Statencommissie Bestuur van 29 maart 2017 



 

 
 
 
 
 
 

Proces 
Wat is de 

voorafgaande 
historie geweest? 
 

- Mededeling week 22 2016 - In deze mededeling bent u geïnformeerd over de 
stand van zaken van het governance-traject en bent u in de gelegenheid 
gesteld om advies over het concept-convenant te geven. 

- Statenacademie 9 mei 2016 – In deze bijeenkomst bent u meegenomen in de 
vraag wat de MRA voor Flevoland kan betekenen.  

- 15 november mededeling - met o.a. concept convenant 
- 6 Maart 2017 - tekenen convenant 
- Brief februari op lis week 10 – Over het actieprogramma  
- Agenda voor de Regiegroep MRA op Lis week 11 – met o.a. de ‘Bouwstenen 

plan van aanpak betrekken Raden en Staten bij de MRA’ en ‘Voortgang MRA 
Agenda’  

- MRA Nieuwsbrieven – iedere maand op Lis  
- Brief 23 februari op lis week 8 en 9 - met o.a. de stand van zaken van de 

versterkte samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en diverse 
MRA-regiobijeenkomsten en vernieuwde 
website www.metropoolregioamsterdam.nl 
Op deze website staat o.a. het convenant. Dit convenant is ook toegevoegd 
aan de commissie bundel.   

 
     

http://www.metropoolregioamsterdam.nl/


P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Versterking samenwerking MRA 

Kern mededeling: 

De MRA werkt aan het versterken van de regionale samenwerking. Eén van de 
onderdelen van de MRA-agenda is het versterken van de governance van de MRA. 
Tijdens het MRA-congres in februari 2016 en tijdens de statenacademie over de 
MRA van 9 mei j l . is hier aan gerefereerd. 

In deze mededeling wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het go
vernance-traject en wordt u in de gelegenheid gesteld om uw advies over het 
concept-convenant naar voren te brengen. Met de griffie is afgestemd dat u uw 
advies kunt toemailen aan griffie@fievoland.nl. De termijn hiervoor is uiterlijk 17 
juni 2016. 

De voorgenomen wensen en bedenkingenprocedure is gelet op artikel 158, twee
de lid. Provinciewet ter zake niet van toepassing. 

Mededeling: 

Aanleiding 
In het voorjaar van 2015 is de MRA gestart met een verkenning om de bestuurlij
ke organisatie van de MRA te versterken. De belangrijkste aanleiding hiervoor is 
de omvorming van de Stadsregio Amsterdam naar een vervoerregio. De taken van 
de voormalige stadsregio op het gebied van EZ en wonen zullen worden overge
nomen door de MRA. Tevens is er binnen de MRA een brede wens om de raden en 
staten beter bij de MRA te betrekken. Ook de uitvoering van de ambitieuze MRA-
agenda, die in februari 2016 is vastgesteld, vereist een deugdelijke organisatie 
en financiering. 

Betrokkenheid Flevoland 
Onder supervisie van een bestuurlijke regiegroep zijn sinds begin 2016 de voor
stellen nader uitgewerkt. Namens Flevoland nemen gedeputeerde Rijsberman en 
Commissaris van de Koning Verbeek hieraan deel. Ook de gemeenten Lelystad en 
Almere zijn nauw betrokken bij dit governance-traject. Samen vormen de pro
vincie Flevoland, Almere en Lelystad één van de deelregio's van de MRA. De 
verschillende deelregio's van de MRA krijgen in de nieuwe structuur een grotere 
rol. 

Registratienummer 

1906440 

Datum 

24 mei 2016 

Auteur 

E.M. Strating 

Afdeling/Bureau 

BDO 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

Portefeuillehouder 

Ri jsberman, M.A. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

Netwer/(samenwer/(/ng 
De inhoudelijke samenwerking binnen de MRA staat voorop. De MRA blijft geor
ganiseerd als netwerkverband en er is geen sprake van een overdracht van taken 
en bevoegdheden door gemeenten en provincies. De MRA wordt geen openbaar 
lichaam of gemeenschappelijke regeling op grond van de WGR. Deze opties zijn 
wel onderzocht, maar passen niet bij de netwerksamenwerking die de MRA 
kenmerkt. Er is voor gekozen om de uitgangspunten en de opzet van de samen
werking neer te leggen in een convenant, dat wordt aangegaan door de colleges 
van de betrokken gemeenten en provincies en het dagelijks bestuur van de 
vervoerregio. Het conceptconvenant is bijgevoegd. 

Bestuur 
De voorgestelde bestuurlijke structuur is in grote lijnen als volgt: 
- agendacommissie, regiegroep en de bestuurlijke overleggen van de platforms 
vormen het bestuur 
- tussen de agendacommissie, regiegroep en platforms bestaan personele unies 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D Mededeling 

Bladnummer 

2 
Registratienummer 

1906440 

- continuering van de platforms voor RO, bereikbaarheid, EZ; en wellicht een vierde pijler voor het 
sociale domein 
- raden en staten worden beter geïnformeerd en betrokken, onder meer via consultatie voor de 
strategische visies, werkplannen en de begroting 

Bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit Flevoland: 

PRO - gedeputeerde Lodders 
PRES/ relatie met Amsterdam Economie Board - gedeputeerde Appelman 
PBM (bereikbaarheid) - gedeputeerde Lodders 
Werkgroep duurzaamheid MRA - gedeputeerde Stuivenberg 
MRA4 (de huidige agendacommissie) - gedeputeerde Rijsberman 
Regiegroep - gedeputeerde Rijsberman / cdK Verbeek 

Bureau MRA 
Er komt een klein ondersteunend bureau van circa 5-7 fte. Gericht op de inhoudelijke coördinatie 
(de secretarissen van de platforms gaan deel uitmaken van het bureau), het financieel beheer, de 
informatievoorzienig, communicatie en de externe processen naar de deelnemende overheden. 
De medewerkers van het bureau worden zoveel mogelijk gedetacheerd van uit de deelnemende 
overheden. 

Financiën 
In de Perspectief nota is voor de MRA een bedrag van € 300.000,- opgenomen. De hoogte van de 
voorgestelde provinciale bijdrage is gelijk aan het bedrag dat de gemeente Almere bijdraagt aan de 
MRA. De hoogte van dit bedrag is licht hoger dan de bijdragen van de provincie Flevoland aan de 
MRA in 2016 en 2015 (was circa € 270.000,-). In het kader van de Perspectiefnota zal nog nader 
worden ingegaan op de project- en programmakosten voor de MRA. 

Proces 
Eind april 2016 heeft de voorzitter van de regiegroep, burgemeester Van der Laan, de colleges van 
de deelnemende gemeenten en provincies geïnformeerd over de voorstellen voor het versterken 
van de governance en verzocht hierop te reageren. Na de zomer zullen de voorstellen voor de 
definitieve besluitvorming aan de colleges van de gemeenten en provincies worden voorgelegd. GS 
zal de staten hierbij betrekken. De planning is dat de nieuwe samenwerkingsopzet met ingang van 1 
januari 2017 van start gaat. 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 
Openbaar in de zin 

van de WOB 

(ja/nee aangeven) 
Uitdagingen voor de MRA 1906982 Ja 
Concept convenant 1906983 ja 
Convenant in kort bestek 1909261 ja 



Bijlage i 

Uitdagingen voor de regionale samenwerl<ing in de 
Metropool regio Amsterdam 

De Metropoolregio Amsterdam is de motor van economische groei en innovatie in Nederland. De 
metropool is een internationaal knooppunt van zaken doen, mensen en informatie. Deze regio kan 
zich ontwikkelen tot een van de invloedrijke regio's die de belangrijkste economieën in de wereld 
met elkaar verbindt: een global business hub. Door de samenwerking nu te versterken is het 
mogelijk de derde Europese topregio te worden na Londen en Parijs. De Metropoolregio 
Amsterdam is een internationaal centrum voorwetenschap en cultuur en de woonplaats van ruim 
2,4 miljoen inwoners met meer dan 200 verschillende nationaliteiten. 

De Metropoolregio Amsterdam staat voor grote uitdagingen zoals: de globalisering van de 
economie, de mondiale groei van stedelijke gebieden, demografische ontwikkelingen zoals 
vergrijzing en de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens, de integratie van nieuwkomers, 
klimaatverandering en toenemende sociaal economische verschillen tussen gemeenten en 
gebieden. De economische crisis van 2008 en economische, sociale en demografische 
veranderingen hebben een blijvend effect op onder meer de economische structuur, de aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de woningmarkt. 

Succes van de regio staat of valt met mensen. Hoe meer mensen in de regio willen wonen en 
werken, hoe beter het gaat. We zien de metropool nu en in de verre toekomst als één 
samenhangend stedelijk en ruimtelijk systeem waarbinnen onze inwoners wonen, werken en 
recreëren. Alle gemeenten bij elkaar bieden een grote verscheidenheid aan woonmilieus, 
voorzieningen, toeristische attracties en werkgelegenheid. Voor een goed functioneren heeft de 
regio een netwerk van stations, luchthavens en snelle verbindingen nodig om het reizen binnen, 
van en naar de regio mogelijkte maken. 

In de internationale strijd om talent zijn regio's vooral succesvol als zij in staat zijn hun profiel en 
hun organiserend vermogen verder te ontwikkelen. Door de regionale samenwerking in de 
metropool duurzaam te versterken is het mogelijk om gezamenlijk de uitdagingen van de 
toekomst aan te gaan. 

De regio heeft behoefte aan een wendbaar, transparant, efficiënt en voorspelbaar netwerk van 
samenwerkende gemeenten en provincies, om beter te kunnen inspelen op de regionale opgaven. 
De samenwerking krijgt vorm rond verschillende thema's en projecten en op verschillende 
schaalniveaus. Het belang van de metropool als het dominante niveau voor de oplossing van veel 
regionale opgaven wordt door politiek en bestuur breed erkend. De partijen vinden het van belang 
om op het schaalniveau van de Metropoolregio: 

de regionale samenwerking verderte intensiveren; 
zich slagvaardig te organiseren; 
zich nationaal en internationaal te profileren. 

De basis voor de samenwerking is de vrijwillige medewerking van de partijen. Net als het streven 
naar win-win oplossingen en de gerichtheid om praktische oplossingen te zoeken voor de opgaven 
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waar de metropool voor staat. De gemeenten en provincies van de Metropoolregio Amsterdam 
willen beter inspelen op de kansen die de netwerksamenleving biedt. De partijen zoeken naar 
mogelijkheden om sterkere verbindingen te maken met andere overheden en maatschappelijk 
middenveld, bedrijfsleven en burgers om de positie van het hele gebied te versterken. Gemeenten 
en provincies maken nu afspraken in een convenant om de samenwerking in de metropoolregio 
naar een hoger plan te tillen, veel transparanter te organiseren, de agendering van integrale 
opgaven te verbeteren en de acties uit de MRA agenda uitte voeren. De door het convenant 
versterkte samenwerking draagt zo bij aan de wendbaarheid, duidelijkheid en transparantie van 
de bestuurlijke organisatie van de metropool. Daardoor kunnen colleges, raden en staten 
bijdragen aan het oplossend vermogen en de bestuurskracht van de regio. 



Bijlage 2 

CONCEPT 
Convenant Metropoolregio Amsterdam 

Ten behoeve van de consultatieronde van de overheden in de Metropoolregio Amsterdam is deze 
conceptconvenanttekst bij de brief met het voorstel toegevoegd om inzicht te geven in de beoogde 
spelregels om de samenwerking in de MRA te versterken en transparant en bestendig te organiseren. De 
opbrengst van de consultatieronde wordt gebruikt om te komen tot een definitieve versie van het 
convenant. Dat wordt na de zomer voorgelegd aan de deelnemers. 

Toelichting 
Hier een samenvatting van de belangrijkste "technische" elementen uit het convenant. 

• Dit convenant bevat spelregels over de werkwijze van de samenwerkende deelnemers. Er is geen 
sprake van de oprichting van een gemeenschappelijke regeling, al dan niet in de vorm van een 
openbaar lichaam, of een vereniging of stichting. Dit convenant bevat dan ook geen bij recht 
afdwingbare bepalingen. Het doorkruist ook niet de bevoegdheden van de deelnemers. De 
uitvoering van de gemaakte afspraken geschiedt door of in opdracht van de deelnemers, op basis 
van door henzelf genomen besluiten. 

• In dit convenant staan ook afspraken die die al staande praktijk zijn. 
• Naast het convenant dienen over een aantal zaken nog nadere afspraken te worden gemaakt door 

de betrokkenen om de samenwerking bestendig te organiseren. Het convenant benoemt in ieder 
geval de volgende thema's: 

O de werkwijze en samenstelling van de platforms 
O de ambtelijke ondersteuning in het MRA bureau 
O het financieel beheer 
O de archivering 

Het is mogelijk dat in deelregio's tussen deelnemers of door deelnemers met 
volksvertegenwoordigers aanvullende werkafspraken gemaakt worden. 

• Een kwartiermaker is aangesteld om een voorstel uitte werken om de ambtelijke samenwerking te 
versterken en een deel van de ambtelijke ondersteuning te organiseren in een gezamenlijk MRA 
bureau. Deze concept convenanttekst bevat al enkele spelregels voor het instellen van een dergelijk 
bureau. De regiegroep stelt voor om het bureau bij de Gemeente Amsterdam onderte brengen. 

Bestuurders, bestuursadviseurs en juristen van diverse deelnemers zijn geraadpleegd bij de 
totstandkoming van deze concept versie van het convenant. 



CONCEPT 
Convenant Metropoolregio Amsterdam 

Concept versie 2.3 -15 april 2016 

Dit convenant wordt aangegaan tussen de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten 
die nu deelnemen aan de samenwerking in de metropoolregio Amsterdam, de colleges van de 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de provincie Flevoland en het Dagelijks Bestuur 
van de vervoerregio Amsterdam, te weten: 

Organisatie 
1. Provincie Noord-Holland, 
2. Provincie Flevoland, 
3. het openbaar lichaam Vervoerregio 

Amsterdam, 
î . Gemeente Almere, 
5. Gemeente Lelystad, 
6. Gemeente Aalsmeer, 
7. Gemeente Amstelveen, 
8. Gemeente Diemen, 
9. Gemeente Haarlemmermeer, 
10. Gemeente Ouder-Amstel, 
11. Gemeente Uithoorn, 
12. Gemeente Amsterdam, 
13. Gemeente Blaricum, 
14. Gemeente Gooise Meren, 
15. Gemeente Hilversum, 
16. Gemeente Huizen, 
17. Gemeente Laren, 
18. Gemeente Weesp, 
19. Gemeente Wijdemeren, 
20. Gemeente Beemster, 
21. Gemeente Edam-Volendam, 
22. Gemeente Landsmeer, 
23. Gemeente Oostzaan, 
24. Gemeente Purmerend, 
25. Gemeente Waterland, 
26. Gemeente Wormerland, 
27. Gemeente Zaanstad, 
28. Gemeente Beverwijk, 
29. Gemeente Bloemendaal, 
30. Gemeente Haarlem, 
31. Gemeente Haarlemmerliede-

Spaarnwoude, 
32. Gemeente Heemskerk, 
33. Gemeente Heemstede, 
34. Gemeente Velsen, 
35. Gemeente Zandvoort, 

Onderdeel van de deelregio 

Almere-Lelystad 
Almere-Lelystad 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amsterdam 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zuid-Kennemerland & IJmond 
Zuid-Kennemerland & IJmond 
Zuid-Kennemerland & IJmond 
Zuid-Kennemerland & IJmond 

Zuid-Kennemerland & IJmond 
Zuid-Kennemerland & IJmond 
Zuid-Kennemerland & IJmond 
Zuid-Kennemerland & IJmond 



Ovenwegende dat 
A. de Metropoolregio Amsterdam de motor is van economische groei en innovatie in Nederland 

alsmede een internationaal knooppunt van productie, handel, toerisme, onderzoek, kennis & 
informatie en daarmee van ontmoeting en transacties van mensen; 

B. de Metropoolregio Amsterdam continue economisch moet kunnen vernieuwen. Dat is nodig om het 
welvaarts- en welzijnsniveau van de mensen die hier wonen en werken te kunnen borgen. Dit 
betekent voldoende nieuwe woningen, ruimte om te kunnen ondernemen, experimenteren met 
nieuwe economische sectoren, innoveren, verbeteren van de leefkwaliteit, versnellen van de transitie 
naar een schonere economie, verbeteren van de regionale bereikbaarheid en klimaatbestendig zijn. 
Bovenal moet de MRA snel kunnen inspelen op veranderingen; 

C. door regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam toekomstbestendig te versterken 
het mogelijk is om gezamenlijk de uitdagingen van de toekomst aan te gaan; 

D. de Metropoolregio Amsterdam het gemeenschappelijke platform is voor afstemming tussen de 
colleges van de overheden over de bestaande bestuurlijke grenzen heen; 

E. de deelnemers aan de Metropoolregio Amsterdam het van belang vinden om: 
a. de regionale samenwerking te intensiveren; 
b. zich slagvaardig te organiseren; en 
c. zich nationaal en internationaal te profileren; 

F. door de bestuurlijke werkafspraken in dit convenant wordt samenwerking in de Metropoolregio 
Amsterdam wendbaar, integraal, transparant en voorspelbaar georganiseerd; 

G. daardoor ook volksvertegenwoordigers beter geïnformeerd zijn over de regionale activiteiten van de 
samenwerkende colleges en inbreng kunnen leveren ten behoeve van de democratische legitimiteit. 

H. financiële jaarstukken tijdig worden voorgelegd aan de deelnemers c.q. vertegenwoordigende 
organen. 

De deelnemers voortbouwend op de al opgebouwde werkwijze in de Metropoolregio Amsterdam het 
volgende convenant zijn overeengekomen: 

Artikel i Begripsomschrijvingen 
a. Metropoolregio Amsterdam (MRA): het samenwerkingsverband van de deelnemers die deelnemen 

aan dit convenant. 
b. Deelnemers: de colleges van de gemeenten en provincies en het dagelijks bestuur van de 

vervoerregio die deelnemen aan dit convenant. 
c. College: de colleges van burgemeesters en wethouders en de colleges van gedeputeerde staten. 
d. Vertegenwoordigende organen: de gemeenteraden van de gemeenten, de Provinciale Staten van de 

provincie en het Algemeen Bestuurvan de Vervoerregio. 
e. Portefeuillehouders: vertegenwoordigers van de deelnemers. 
f. Vervoerregio: de Vervoerregio Amsterdam. 
g. Deelregio: een cluster van een aantal gemeenten uit de Metropoolregio die samenwerken ten 

behoeve van de onderlinge afstemming, voorbereiding van de samenwerking met andere deelregio's 
en de uitvoering van regionale activiteiten. De volgende zes deelregio's vormen het uitgangspunt: 
1. Zaanstreek-Waterland 
2. Zuid-Kennemerland & IJmond 
3. Amstelland-Meerlanden 
4. Almere-Lelystad 
5. Gooi & Vechtstreek 
6. Amsterdam 



h. Platform: een overleg van portefeuillehouders over een beleidsterrein. 
i. Agendacommissie: een commissie van portefeuillehouders belast met de dagelijkse coördinatie van 

de samenwerking van de MRA. 
j . Regiegroep: een overleg van vertegenwoordigers van de deelnemers voor de monitoring van de 

samenwerking in de MRA. 
k. Bureau: de ambtelijke ondersteuning van de MRA georganiseerd in bureau Metropoolregio 

Amsterdam. 

I. Convenant: de onderhavige bestuursovereenkomst. 

Artikel 2 Samenwerkingsgebied 

2.1. Het samenwerkingsgebied van de MRA omvat het grondgebied van de deelnemende 
gemeenten en bepaalt daarmee ook het gebied van de provincies en de vervoerregio dat tot het 
samenwerkingsgebied behoort. 

2.2. In geval van een gemeentelijke of provinciale herindeling die in hoofdzaak ligt binnen het 
oorspronkelijke samenwerkingsgebied van de MRA, zal de betreffende rechtsopvolger in 
beginsel ook deelnemer zijn aan de MRA. 

Artikel 3 Doel, prioritering en reikwijdte van de samenwerking 

3.1. De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische 
ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA. 

3.2. De samenwerking van de MRA heeft betrekking op de beleidsterreinen economie, ruimtelijke 
ontwikkeling & wonen, verkeer & vervoer en het sociaal domein (in oprichting). 

3.3. De samenwerking richt zich op agendavorming en afstemming in de meest ruime zin tussen de 
colleges van de deelnemers. 

3.4. In de samenwerking staat gelijkwaardigheid en respect voor eikaars rollen en belangen voorop. 
Dit convenant laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de bestuursorganen van 
de deelnemers onverlet, maar deelnemers spannen zich in voor een goede onderlinge 
afstemming als zij een besluit gaan nemen dat een relatie heeft met de regionaal afgesproken 
doelstellingen (zie artikel 3.8). 

3.5. De concretisering van doelstellingen krijgt waar nodig vorm in regionale programma's en 
projecten die uitgevoerd worden door wisselende coalities van deelnemers en derden. De 
feitelijke uitvoeringswerkzaamheden gebeuren door of in opdracht van deelnemers, op basis van 
door henzelf genomen besluiten over een programma of project. 

3.6. Ter realisering van de doelstellingen van deze overeenkomst kan vanuit de MRA samenwerking 
worden gezocht met derden. 

3.7. De inhoudelijke kaders voor de regionale activiteiten en de ontwikkeling van de MRA staan in 
een strategische agenda die wordt door de deelnemers, en de werkplannen die de platforms 
jaarlijks vaststellen. Voor de periode van 2016 tot 2020 is dat de MRA Agenda. 

3.8. De deelnemers stellen tenminste eenmaal per vier jaar prioriteiten voor de middellange termijn 
van viertot zes jaar door de strategische agenda te actualiseren of door een nieuwe agenda op te 
stellen. 

Artikel 4 De regiegroep 
4.1 De regiegroep bestaat uit de volgende vertegenwoordigers uit de colleges: 

De gemeente Amsterdam levert met de burgemeester de voorzitter van de regiegroep; 



De deelregio's Zaanstreek-Waterland, Zuid-Kennemerland & IJmond, Amstelland-
Meerlanden, Gooi & Vechtstreek wijzen elk drie vertegenwoordigers uit drie verschillende 
gemeenten aan; 
De deelregio Almere-Lelystad wijst twee vertegenwoordigers aan, uit elk van de gemeenten 
één; 
De gemeente Amsterdam wijst naast de voorzitter een tweede vertegenwoordiger aan; 
De provincies Flevoland en Noord-Holland wijzen elk twee vertegenwoordigers aan; 
De Vervoerregio wijst één vertegenwoordiger aan uit het dagelijks bestuur. 

4.2 Bij het aanwijzen van de vertegenwoordigers voor de regiegroep bevorderen de deelnemers dat: 
de politieke representativiteit in de regiegroep ongeveer overeenkomt met de politieke 
verhoudingen in het samenwerkingsgebied; 
de regiegroep een gemengde samenstelling kent van wethouders, burgemeesters, 
gedeputeerden en commissarissen van de koning; 
in de regiegroep portefeuillehouders van de verschillende platforms en de agendacommissie 
zijn vertegenwoordigd; 
voor iedere vertegenwoordiger wordt een plaatsvervanger aangewezen. 

4.3 De burgemeester van de gemeente Amsterdam als voorzitter van de regiegroep wijst een vice
voorzitter aan. 

4.4 De regiegroep 
behartigt het regionale belang; 
monitort de voortgang en evalueert de samenwerking; 
draagt zorg voor het draagvlak voor de regionale activiteiten van de MRA bij alle 
deelnemers; 
draagt zorgt voor de afstemming met de deelnemers die zij vertegenwoordigen; 
kan besluiten het aantal platforms te verminderen of uitte breiden; 
kan een voorstel doen tot wijziging van het convenant; 
doet jaarlijks een voorstel voorde financiële bijdrage van de deelnemers, mede op basis van 
de werkplannen van de platform. 

4.5. De regiegroep vergadert tenminste tweemaal per jaar. 
4.6 De agendacommissie verzendt de voorstellen waarover in de vergadering van de regiegroep zal 

worden beraadslaagd tenminste vier weken voor de vergadering, behoudens in spoedeisende 
gevallen, zodat een brede consultatie van de deelnemers mogelijk is. 

Artikel 5 De agendacommissie 

5.1 De agendacommissie bestaat uit de volgende leden: 
Elk platform wijst uit haar midden twee vertegenwoordigers aan voor de agendacommissie die 
deel uitmaken van de regiegroep. 

5.2 De agendacommissie wijst uit haar midden een voorzitter en vice-voorzitter aan waarvan 
tenminste één van beiden door de deelnemers is aangewezen als vertegenwoordiger in de 
regiegroep. 

5.3. De agendacommissie: 
is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van de MRA; 
heeft tot taak om de samenhang van de activiteiten van de MRA en tussen de verschillende 
platforms te coördineren; 
signaleert ontwikkelingen die voor de MRA van strategisch belang zijn; 
bewaakt de samenhang tussen de platforms en de betrokkenheid van de deelnemers; 



stelt nadere instructies vast met betrekking tot het Bureau en jaarlijks het werkplan van het 
Bureau. 

5.4. De agendacommissie wordt bijgestaan door de secretaris van het Bureau. 
5.5 De agendacommissie vergadert zo vaak als de leden dat nodig achten maar minstens 

voorafgaand aan een vergadering van de regiegroep. 

Artikel 6 De platforms van portefeuillehouders 

6.1 Het convenant kent bij aanvang vier platforms van portefeuillehouders voor de thema's 
ruimtelijke ontwikkeling & wonen, economie, verkeer & vervoer en sociaal domein (i.o.). 

6.2 De regiegroep kan op voorstel van de agendacommissie besluiten het aantal platforms te 
verminderen of uitte breiden. 

6.3 De portefeuillehouders maken afspraken over de samenstelling, de werkwijze, de betrokkenheid 
van alle deelnemers en het financieel beheer van de budgetten van het platform en leggen deze 
vast in een nadere instructie. 

6.4 Elk platform wijst uit zijn midden een voorzitter en vice-voorzitter aan van het platform. 
6.5 Een platform van portefeuillehouders draagt zorgt voor: 

de coördinatie van de uitvoering van de regionale activiteiten uit het eigen werkplan en de 
inzet van de daarbij horende budgetten; 
de afstemming met en terugkoppeling naar alle deelnemers; 
de afstemming en samenwerking met andere platforms en derden; 
stelt jaarlijks een meerjarenagenda, een werkplan, een jaarverslag en een overzicht van 
budgetten op en legt dit via de agendacommissie aan de regiegroep voor om vrij te geven 
voor consultatie van de deelnemers. 

6.6 Elk platform wijst uit haar midden twee vertegenwoordigers aan voor de agendacommissie die 
reeds deel uitmaken van de regiegroep. 

Artikel 7 De betrokkenheid van colleges, raden en staten 
7.1. Voor de samenwerking in de Metropoolregio is het uitgangspunt dat de samenwerking 

democratisch gelegitimeerd plaatsvindt: zodra de regionale afspraken wezenlijke gevolgen 
hebben voor de bevoegdheden van de afzonderlijke deelnemers of de vertegenwoordigende 
organen, dient besluitvorming over deze afspraken in deze gremia plaats te vinden. 

7.2. Bij regionale afspraken in het kader van dit convenant worden de deelnemers en hun 
vertegenwoordigende organen steeds geconsulteerd op de wijze omschreven in het derde lid. 
Tot deze afspraken worden in ieder geval gerekend: 
a. de strategische agenda, bedoeld in artikel 3.8; 
b. het werkplan, bedoeld in artikel 6.4; 
c. het overzicht van de budgetten, een jaarverslag en een verantwoording over het voorafgaande 
jaar, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.4; 
d. het treffen, wijzigen of opheffen van het convenant. 

7.3. De concepten van regionale afspraken worden tenminste acht weken voordat in de regiegroep, 
agendacommissie of platform daarover beraadslaging is, aangeboden aan de deelnemers en hun 
vertegenwoordigende organen om ze tijdig te consulteren. Zij kunnen bij de agendacommissie 
hun wensen en opvattingen omtrent het voorstel indienen. De agendacommissie zendt deze 
reacties naar de regiegroep en de betrokken platforms, waarbij de agendacommissie een advies 
over de reacties kan toevoegen. 



7.5- De agendacommissie kan bepalen, mede op verzoek van een platform of de regiegroep, dat 
naast de in artikel 7.2 genoemde afspraken, ook voor andere afspraken de consultatieprocedure 
wordt gevolgd; 

7.6. De vertegenwoordigers van deelnemers betrokken bij de uitvoering van dit convenant leggen 
desgewenst aan het eigen college en het vertegenwoordigend orgaan verantwoording af over de 
door hen in de regio gemaakte afspraken. Zij geven daartoe op verzoek van het college of het 
vertegenwoordigend orgaan alle informatie die zij nodig achten voor de uitoefening van hun 
taak; 

7.7. Alle vergaderstukken van de bestuurlijke overleggen Metropoolregio Amsterdam zijn openbaar 
en te vinden op de website van het bureau Metropoolregio Amsterdam. Het Bureau zorgt voor 
tijdige beschikbaarheid van alle relevante regionale documenten voor de deelnemers. Waar 
nodig en mogelijk ondersteunt het Bureau de deelnemers bij het formuleren van voorstellen ter 
consultatie van of besluitvorming bij de deelnemers. 

Artikel 8 Het MRA congres 

8.1. Deelnemers organiseren tenminste één maal per twee jaar een MRA congres, waarvoor in ieder 
geval alle raads- en statenleden, leden van de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten en het 
bestuurvan de Vervoerregio worden uitgenodigd. 

8.2. Deelnemers komen overeen dat het MRA congres de volgende doelstellingen heeft: 
a. het verbinden van deelnemers van de MRA; 
b. het binden aan de opgaven van de MRA; 
c. het aanscherpen van de strategische agenda. 

8.3. Deelnemers komen overeen dat het MRA congres de genodigden in staat moet stellen tot een 
betekenisvolle uitwisseling van ideeën en opvattingen over de regionale opgaven en 
samenwerking. 

Artikel g Het bureau 

9.1. Er is een bureau ter ondersteuning van de samenwerking in de MRA. Het bureau is gevestigd in 
Amsterdam. 

9.2. De gemeente Amsterdam verschaft het bureau de werkruimte en uitrusting die nodig zijn voor 
een goede uitoefening van deze functie. De personeelskosten, werkruimte en uitrusting worden 
betaald uit de jaarlijkse bijdragen van de deelnemers. 

9.3. De gemeente Amsterdam vervult de rol van werkgever. De secretaris en medewerkers worden 
gedetacheerd naar gemeente Amsterdam door de deelnemers. Personeel dat van buiten 
aangetrokken is komt in dienst bij de gemeente Amsterdam. 

9.4. De secretarissen van de deelnemers wijzen uit hun midden voor een termijn van vier jaar drie 
leden van een werkgeverscommissie voor het bureau aan. Deze werkgeverscommissie heeft de 
verantwoordelijkheid entaak om « PM - nog nader uitte werken » en wordt ondersteund door 
personeelszaken van de gemeente Amsterdam. 

9.5. Het bureau wordt geleid door een secretaris. 
9.6. Het bureau hanteert is klein doch slagvaardig en stelt de kwaliteit van de inhoudelijke 

samenwerking voorop. De regiegroep stelt jaarlijks het werkplan van het bureau vast. 
9.7. Het bureau draagt zorg voor de voorbereiding van de bestuurlijke overleggen, een borging van 

de integraliteit tussen de verschillende platforms, de communicatie, het regionale congres en 
staat de regiegroep en de agendacommissie en de platforms ter zijde. 



9-8. Het bureau bereidt de jaarstukken zoals genoemd in artikel 10.3 voor. 
9.9. Het bureau draagt op basis van een communicatieplan onder meer zorg voortijdige, volledige en 

actuele publicatie van alle relevante bestuurlijke documenten omtrent de MRA op de website 
van de MRA. Hieronder worden in ieder geval verstaan: 

dit convenant; 
de prioriteiten van de MRA zoals bedoeld in artikel 3.8; 
het werkplan zoals bedoeld in artikel 6.4; 
de voortgang van de naar het oordeel van het bureau meest relevante programma's en 
projecten zoals genoemd in het werkplan zoals genoemd in artikel 6.4; 
de agenda en daarbij behorende documenten ten behoeve van het MRA congres zoals 
bedoeld in artikel 8; 
de jaarstukken zoals bedoeld in artikel 10.3; 
een organogram van de MRA en de samenstelling van overleggen. 

9.10. Het bureau draagt zorg voor de archiefbescheiden van het netwerk en maakt daarover nadere 
afspraken met de archivaris van de gemeente Amsterdam. 

9.11. De agendacommissie stelt een nadere instructie vast met betrekking tot het bureau en het 
jaarlijkse werkplan van het bureau. 

Artikel 10 Financiering, begroting, jaarverslag en jaarrekening 

10.1. Iedere deelnemer levert jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van de 
samenwerking. De regiegroep doet hier jaarlijks een voorstel toe op basis van een overzicht van 
benodigde budgetten, het jaarverslag en de verantwoording over het voorafgaande jaar. De 
regiegroep stelt de hoogte van de financiële bijdrage per deelnemer vast na consultatie van de 
deelnemers, waarna elke deelnemer dit kan verwerken als voorstel in de eigen begroting 
waarover de vertegenwoordigende organen besluiten. Voor het eerste jaar wordt een 
basisbijdrage voor gemeenten voorgesteld van € 1,50 per inwoner per gemeente. De provincies 
Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de grootste gemeente uit 
hun provincie. 

10.2. De bijdrage wordt gestort op de rekening van de organisatie die zijn rechtspersoonlijkheid 
verleent voor de samenwerking, de gemeente Amsterdam. 

10.3. Deelnemers kunnen aanvullend op het gezamenlijk werkprogramma van de MRA ertoe besluiten 
om op vrijwillige basis andere regionale programma's en projecten te initiëren. Deze 
programma's of project vragen van de betrokken deelnemers dan om een aanvullende 
financiering en afspraken over het leveren van bestuurlijke en ambtelijke inzet. 

10.4. De agendacommissie legt jaarlijks op basis van de voorstellen van de platforms een 
samengesteld overzicht van de benodigde budgetten, een jaarverslag en een verantwoording 
over het voorafgaande jaar voor aan de regiegroep om vrij te geven voor consultatie van de 
deelnemers. 

10.5. De regiegroep zendt vóór 15 april van het jaar een overzicht van de benodigde budgetten, een 
jaarverslag en een verantwoording over het voorafgaande jaar ter consultatie van deelnemers. 

10.6 Afspraken over het financieel beheer door de Gemeente Amsterdam zijn in een nadere instructie 
neergelegd. 



Artikel i i Overige bepalingen 

11.1. Deelnemers conformeren zich aan deze overeenkomst en stimuleren zoveel mogelijk een 
constructieve inzet vanuit hun eigen organisatie aan de activiteiten. 

11.2. Iedere deelnemer wijst een bestuurlijk en ambtelijk contactpersoon aan voor de MRA. 

Artikel 12 Toetreding, wijziging en uitreding 

12.1. Andere overheden kunnen deelnemen aan dit convenant onder de voorwaarde dat de 
deelnemers daar unaniem mee instemmen. 

12.2. Wijziging van het convenant wordt na de consultatie van de deelnemers, schriftelijk 
overeengekomen en ondertekend door alle deelnemers. 

12.3. Een deelnemer kan besluiten zijn deelname aan het convenant op te zeggen, uitsluitend aan het 
eind van een kalenderjaar. Een deelnemer die niet langer gebonden wil zijn aan het convenant 
maakt zijn besluit tenminste zes maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bekend 
bij de regiegroep. 

12.4. De deelnemer die zijn deelname aan het convenant opzegt, is voor het lopende jaar zijn volledige 
jaarlijkse bijdrage verschuldigd. De deelnemer is geen vergoeding aan de andere deelnemers 
verschuldigd wegens het opzeggen van het convenant. 

12.5. Het convenant wordt ontbonden wanneer het aantal deelnemers bij dit convenant minder dan 
tien bedraagt of bij opzegging van de gemeente Amsterdam. 

Artikel 13 Looptijd, evaluatie 

13.1. Het convenant treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 voor de duur van vijfjaar. 
13.2. Deelnemers treden tijdig voor het aflopen van de looptijd van het convenant met elkaar in 

overleg over de mogelijkheid van het voortzetten van het convenant. Indien deelnemers dit 
nalaten, wordt het convenant stilzwijgend verlengd voor vijfjaar. 

13.3. Deelnemers komen overeen dat minstens één keer per jaar de regiegroep beziet of op basis van 
nieuwe inzichten, (externe) ontwikkelingen dan wel op grond van de voortgang van de 
samenwerking het convenant wijziging behoeft. 

13.4. De regiegroep evalueert de samenwerking op basis van het convenant na verloop van vier jaar na 
ondertekening of zoveel eerder als de regiegroep het noodzakelijk acht. 

Artikel 14 Geschillen 

14.1. Ingeval van geschillen over de uitvoering van het convenant treden de deelnemers met elkaar in 
overleg waarbij wordt geprobeerd het geschil in der minne te beslechten. De voorzitter of leden 
van de regiegroep kunnen hierbij een bemiddelende rol vervullen. 

Artikel 15 Slotbepalingen 

15.1. In alle gevallen waarin dit convenant niet voorziet, treden de deelnemers met elkaar in overleg. 
15.2. Dit convenant respecteert bestaande samenwerkingsvormen van deelnemers en sluit nieuwe 

samenwerking met anderen of aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden niet uit. 
15.3. Dit convenant kan worden aangehaald als: 'convenant Metropoolregio Amsterdam.' 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

lonvenant MRA op één AZ| 

Deelnemers 
32 gemeenten, waaronder Almere en Lelystad, de provincies Noord-Holland en Flevoland, de 
veervoerregio i.o.. Uitbreiding (en uittreding) is mogelijk. Alle deelnemende overheden 
beschikken over een contactpersoon voor de IVIRA. 

Samenwerkingsgebied 
Het gebied van de deelnemende gemeenten. 

Deelregio's 
• Zaanstreek-Waterland 
• Zuid-Kennemerland & IJmond 
• Amstelland-Meerlanden 
• Almere-Lelystad 
• Gooi & Vechtstreek 
• Amsterdam 

Bestuurlijke gremia 
• Platforms voor EZ, RO, mobiliteit (bestaand) en eventueel sociaal domein 
• Agendacommissie, bestaande uit twee leden van elk van de platforms 
• Regiegroep, samengesteld uit twee of drie vertegenwoordigers van de deelregio's, twee 

van de provincies; Amsterdam levert de voorzitter en één vertegenwoordiger, evenals de 
vervoerregio i.o.. Bestuurders die namens een deelregio in de regiegroep zitten, zorgen 
voor afstemming met de gemeenten die daarin niet zijn vertegenwoordigd. Twee leden 
van elk platform maken tevens deel uit van de agendacommissie en de regiegroep. 

Betrokkenheid colleges, raden en staten 
De MRA is een netwerkorganisatie. Besluitvorming vindt plaats door de deelnemende overheden 
zelf. Er is geen sprake van overdracht van bevoegdheden aan de MRA. Raden en staten worden 
vooraf geconsulteerd over de strategische agenda's, werkplannen van de platforms, en de 
begroting. 

Congres 
Tenminste éénmaal per twee jaar wordt een congres georganiseerd voor in ieder geval de 
betrokken colleges, raden en staten en het bestuur van de vervoerregio. 

Fjnanc;er;ng 
De gemeenten dragen in 2017 € 1,50 per inwoner als basisbijdrage bij aan de MRA; de provincies 
Noord-Holland en Flevoland betalen evenveel als de grootste gemeente in hun provincie. 

Ambtelijk bureau 
Er is een klein bureau dat zorgt voor de ondersteuning van de bestuurlijke gremia, de 
ambtelijke coördinatie, communicatie, informatievoorziening, financieel beheer, en de externe 
contacten met de deelnemende overheden (waaronder de raden en de staten). 

1909261 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Registratienummer 

1980652 

Datum 
15 november 2016 

Auteur 

E.M. Strating 

Afdeling/Bureau 

BDO 

Openbaarheid 

Passief openbaar 

Onderwerp 

Versterking samenwerking MRA 

Kern mededeling: 

Op 15 november 2016 heeft het college van gedeputeerde Staten ingestemd met 
een nieuwe vorm van samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het 
convenant zal naar verwachting begin 2017 door de commissaris worden onderte
kend. Via deze mededeling wordt u - in aansluiting op de Statenacademie van 9 
mei 2016 en de mededeling van 24 mei 2016 - geïnformeerd over de nieuwe 
opzet voor de versterking van de samenwerking van de MRA. Het convenant treft 
u bijgaand aan. 

Mededeling: 

1. Inleiding 
Op 17 oktober 2016 zijn de definitieve voorstellen voor de versterking van de 
samenwerking van de MRA aan de deelnemers voor besluitvorming voorgelegd. 
Ons college heeft op 15 november 2016 met de voorstellen ingestemd. Voordat 
de provincie de MRA in kennis stelt van het collegebesluit wil het college de 
Provinciale Staten graag informeren. De staten zijn dit voorjaar tijdens de State
nacademie op 9 mei 2016 en via de mededeling van 24 mei 2016 (1906440) geïn
formeerd over het conceptconvenant en in de gelegenheid gesteld hierover te 
adviseren. 

Portefeuillehouder 

Ri jsberman, M.A. 

Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

2. Achtergrond 
In het voorjaar van 2015 zijn de MRA en de Stadsregio Amsterdam gestart met 
een verkenning om de bestuurlijke organisatie en samenwerking in de MRA te 
versterken. De belangrijkste aanleiding hiervoor was de omvorming van de Stads
regio Amsterdam naar een vervoerregio. De taken van de voormalige stadsregio 
op het gebied van EZ en wonen zullen worden overgenomen door de MRA. Tevens 
is er binnen de MRA een brede ambitie om de raden en staten beter bij de MRA 
te betrekken. Ook de uitvoering van de ambitieuze MRA-agenda, die in februari 
2016 is vastgesteld, vereist een steviger organisatie en financiële basis. 

O 
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De 32 gemeenten en de twee provincies die deelnemen aan de MRA zijn afgelo
pen voorjaar in de gelegenheid gesteld om hun visie kenbaar te maken op de 
plannen voor de vernieuwde samenwerking. Naar aanleiding van deze voorproce
dure zijn de voorstellen op twee punten aangepast. Er is meer aandacht voor de 
positie van de raden en de staten, en de positionering van de vervoerregio is 
enigszins veranderd. De vervoerregio zal niet direct lid zijn van de regiegroep, 
maar zal vanuit een inhoudelijke positie aan de regiegroep deelnemen. 

Met het convenant worden bestuurlijke afspraken vastgelegd over hoe de 32 
gemeenten, twee provincies en de vervoerregio vanaf 1 januari 2017 gaan sa
menwerken in de regio. Het convenant heeft als doel om de samenwerking te 
versterken en gezamenlijk uitvoering te geven aan de ruimtelijke-economische 
actieagenda 2016-2020 van de MRA. 

Met de nieuwe invulling van de samenwerking kunnen kansen en uitdagingen die 
om een regionale aanpak vragen beter worden aangepakt. De positie van de 
provincie Flevoland wordt goed verankerd door twee zetels in de regiegroep. Ook 
Almere en Lelystad zijn lid van de regiegroep. We zullen waar mogelijk samen 
optrekken. Er ontstaat een gelijkwaardiger speelveld doordat de regionale sa
menwerking transparanter wordt en raden en staten beter worden betrokken. De 
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regio wordt voortaan ondersteund door een professioneel MRA-Bureau en het convenant geeft 
ruimte aan flexibele, door inhoud gestuurde netwerksamenwerking. 

De MRA heeft tot doel de sterke internationale concurrentiepositie te behouden door het bevorde
ren van economische ontwikkeling en het welzijnsniveau in de metropool. Met de samenwerking 
kan de MRA zich ook steviger extern positioneren, bijvoorbeeld door afspraken met het Rijk en de 
EU. 

3. Hoofdlijnen van de vernieuwde samenwerking: 

• De MRA-agenda is het inhoudelijke kader voor de samenwerking; 

• belangrijk onderdeel voor de versterking van de governance is een voorstel voor het versterken 
van de positie van raden en staten; 

• Het convenant is geen contract, maar ook niet vrijblijvend; 

- De MRA blijft georganiseerd als netwerkverband en er is geen sprake van een overdracht van 
taken en bevoegdheden door gemeenten en provincies aan de gremia van de MRA. De MRA wordt 
geen openbaar lichaam of gemeenschappelijke regeling op grond van de WGR. 

• De platforms van portefeuillehouders op het niveau van de metropool zijn de inhoudelijke pijlers 
onder de samenwerking. Er wordt nader onderzocht hoe deze platforms voor ruimte, economie en 
mobiliteit zich verhouden tot de portefeuillehoudersoverleggen over wonen, duurzaamheid en 
landschap; 

• Het huidige MRA-bestuur (de MRA4) wordt vervangen door een agendacommissie en er wordt een 
bestuurlijke regiegroep ingesteld voor de regie en de monitoring van de samenwerking; 

• Er komt een klein (7 fte) ondersteunend MRA Bureau dat gebruik maakt van de rechtspersoonlijk
heid van de gemeente Amsterdam; 

• Ter bekostiging van de regionale activiteiten uit de werkplannen van de platforms en de 
gezamenlijke activiteiten, zoals bijeenkomsten, onderzoeken en ambtelijke ondersteuning, is 
een bijdrage aan de deelnemende gemeenten van €1,50 per inwoner gevraagd. De provincies 
is gevraagd hetzelfde te betalen als de grootste stad in hun gebied (Almere c.q. Amsterdam). 

4. Bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit Flevoland in de nieuwe structuur: 
PRO (Ruimte) - gedeputeerde Lodders 
PRES (Economie) / relatie met Amsterdam Economie Board - gedeputeerde Appelman 
PBM (Mobiliteit) - gedeputeerde Lodders 
Werkgroep duurzaamheid - gedeputeerde Stuivenberg 
Regiegroep - gedeputeerde Rijsberman, cdK Verbeek 

5. Wijzigingen ten opzichte van het concept convenant 
Er is een klein aantal wijzigingen in het convenant ten opzichte van de versie die u in het voorjaar 
heeft ontvangen. De voornaamste aanpassingen zijn de volgende: 

De vervoerregio is via een vertegenwoordiging opgenomen in de regiegroep en niet meer di
rect via een eigen zetel; 
Er is meer aandacht voor de positie van raden en staten; 
Er vindt nader onderzoek plaats naar de positionering van de overleggen wonen, metropoli-
taan landschap en duurzaamheid, die vallen binnen het Platform Ruimtelijke Ontwikkeling. 
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6. Herijking van de inrichting van platforms en portefeuillehoudersoverleggen 
De MRA gaat bij de versterkte samenwerking van start met drie platforms van portefeuillehouders 
voor ruimte, economie en mobiliteit. Daarnaast zijn er portefeuillehoudersoverleggen met een 
eigen agenda voor de thema's wonen, duurzaamheid en landschap. De regiegroep heeft burge
meester Bijl en cdK Verbeek gevraagd te onderzoeken op welke wijze de portefeuillehoudersover
leggen in de MRA organisatie worden gepositioneerd zodat de MRA-agenda op de meest effectieve 
wijze uitgevoerd kan worden. Tenslotte wordt onderzocht of het wenselijk is een vierde platform 
van portefeuillehouders 'sociaal' op te richten (een actie uit de MRA-agenda). 

7. Bureau MRA 
Er komt een klein ondersteunend bureau van circa 7 fte. Gericht op de inhoudelijke coördinatie, 
het financieel beheer, de informatievoorzienig, communicatie en de externe processen naar de 
deelnemende overheden. De medewerkers van het bureau worden zoveel mogelijk gedetacheerd 
vanuit de deelnemende overheden. Vanuit de begroting van de MRA zullen in totaal 14 fte worden 
gefinancierd. 

8. Uitwerking van de rol van raden en staten in MRA samenwerking 
Op grond van het convenant worden raden en staten geconsulteerd over onder andere de strategi
sche agenda, de werkplannen en de jaarstukken. Samen met de raden en staten (en de griffies) zal 
worden gewerkt aan nadere vormgeving van de rol van de gemeenteraden en provinciale staten in 
de versterkte samenwerking. Vanuit het MRA Bureau zullen alle relevante informatie en de verga
derstukken van de regiegroep, de agendacommissie en portefeuillehoudersoverleggen openbaar 
worden gemaakt en gepubliceerd op de website van de MRA. Samen met een regionaal overleg van 
griffiers wordt gewerkt aan de informatievoorziening aan raden en staten (o.a. nieuwsbrief, regio
naal informatiesysteem en online discussie mogelijkheden). Ook zal het MF5A Bureau jaarlijks een 
aantal bijeenkomsten voor raden en staten organiseren. 

Het komend halfjaar wordt ook in de proeftuin 'Maak Verschil' van het ministerie van BZK, IPO en 
VNG een nadere verkenning gedaan naar de rol van raden en staten. Gedeputeerde Rijsberman is 
bij deze proeftuin betrokken. Naar aanleiding van het rapport 'Maak Verschil' van de studiegroep 
openbaar bestuur (maart 2016) zijn er zes proeftuinen in Nederlandse regio's gestart. Ook de MRA 
en de Regio Zwolle vormen een proeftuin. Voor de MRA ligt de focus op de uitvoering van de MRA 
actieagenda en vraagstukken ten aanzien van governance. Voor het voorjaar 2017 verstrekt BZK op 
basis van de ervaringen in de proeftuinen een advies ten behoeve van de kabinetsformatie. 

9. Financiën 
In de programmabegroting 2017 is voor de MRA een bedrag van € 304.500,- opgenomen. De hoogte 
van de gevraagde provinciale bijdrage over 2017 (€ 294.020,-) is gelijk aan het bedrag dat de ge
meente Almere bijdraagt aan de MRA. Het convenant zal pas worden getekend door de commissaris 
als de staten akkoord zijn met de programmabegroting. 

10. Planning 
De planning is dat de nieuwe samenwerking met ingang van 1 januari 2017 van start gaat. 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin 

van de WOB 
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Convenant versterking MRA 1980208 ja 
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Dit convenant wordt aangegaan tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten 
die deelnemen aan de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, de colleges van gedeputeerde 
staten van de provincies Noord-Holland en Flevoland en het dagelijks bestuur van de Vervoerregio 
Amsterdam, te weten: 

Organisatie 
Provincie Noord-Holland, 
Provincie Flevoland, 
het openbaar lichaam Vervoerregio 
Amsterdam (in oprichting), 
Gemeente Almere, 
Gemeente Lelystad, 
Gemeente Aalsmeer, 
Gemeente Amstelveen, 
Gemeente Diemen, 
Gemeente Haarlemmermeer, 

10. Gemeente Ouder-Amstel, 
11. Gemeente Uithoorn, 

Gemeente Amsterdam, 
Gemeente Blaricum, 
Gemeente Gooise Meren, 
Gemeente Hilversum, 
Gemeente Huizen, 
Gemeente Laren, 
Gemeente Weesp, 
Gemeente Wijdemeren, 

20. Gemeente Beverwijk, 
21. Gemeente Heemskerk, 
22. Gemeente Velsen, 
23. Gemeente Beemster, 
24. Gemeente Edam-Volendam, 
25. Gemeente Landsmeer, 
26. Gemeente Oostzaan, 
27. Gemeente Purmerend, 

Gemeente Waterland, 
Gemeente Wormerland, 
Gemeente Zaanstad, 
Gemeente Bloemendaal, 
Gemeente Haarlem, 
Gemeente Haarlemmerliede-
Spaarnwoude, 
Gemeente Heemstede, 
Gemeente Zandvoort, 

12 
13 
14 
15 
16 

18 
19 

28 
29 
30-
31-
32-
33-

34 
35 

Onderdeel van de deelregio 

Almere-Lelystad 
Almere-Lelystad 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amstelland-Meerlanden 
Amsterdam 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
Gooi & Vechtstreek 
IJmond 
IJmond 
IJmond 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zaanstreek-Waterland 
Zuid-Kennemerland 
Zuid-Kennemerland 
Zuid-Kennemerland 

Zuid-Kennemerland 
Zuid-Kennemerland 



Overwegingen 

A. De Metropoolregio Amsterdam is de motor van economische groei en innovatie in Nederland en een 
internationaal knooppunt van productie, handel, toerisme, onderzoek, kennis en informatie en 
daarmee van ontmoeting en transacties van mensen; 

B. De Metropoolregio Amsterdam moet continu economisch kunnen vernieuwen. Dat is nodig om het 
welvaarts- en welzijnsniveau van de mensen die hier wonen en werken te kunnen waarborgen. Dit 
betekent voldoende nieuwe woningen, ruimte om te kunnen ondernemen, experimenteren met 
nieuwe economische sectoren, innoveren, verbeteren van de leefkwaliteit, versnellen van de transitie 
naar een schonere economie, verbeteren van de regionale bereikbaarheid en klimaatbestendigheid. 
Bovenal moet de MRA snel kunnen inspelen op veranderingen; 

C. Door regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam te versterken is het mogelijk om 
gezamenlijk de uitdagingen van de toekomst aan te gaan; 

D. De Metropoolregio Amsterdam is het gemeenschappelijke platform voor afstemming tussen de 
colleges van de overheden over de bestaande bestuurlijke grenzen heen; 

E. De deelnemers aan de Metropoolregio Amsterdam vinden het van belang om: 
1. de regionale samenwerking te intensiveren; 
2. zich slagvaardig te organiseren; en 
3. zich nationaal en internationaal te profileren; 

F. Door de werkafspraken in dit convenant wordt samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam 
wendbaar, integraal, transparant en voorspelbaar georganiseerd; 

G. Daardoor zijn ook volksvertegenwoordigers beter geïnformeerd over de regionale activiteiten van de 
samenwerkende colleges en kunnen zij zodoende inbreng leveren ten behoeve van de 
democratische legitimiteit; 

H. De financiële jaarstukken worden tijdig voorgelegd aan de deelnemers c.q. vertegenwoordigende 
organen; 

I. De aan de MRA deelnemende partijen gaan geen juridisch afdwingbare verplichtingen aan met 
ondertekening van dit convenant. 

De deelnemers zijn, voortbouwend op de bestaande samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, 
het volgende overeengekomen: 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

a. Metropoolregio Amsterdam (MRA): het samenwerkingsverband van de deelnemers aan dit 
convenant. 

b. Deelnemers: de colleges van de gemeenten en provincies en het dagelijks bestuur van de 
Vervoerregio Amsterdam die deelnemen aan dit convenant. 

c. College: de colleges van burgemeesters en wethouders en de colleges van gedeputeerde staten. 
d. Vertegenwoordigende organen: de gemeenteraden van de gemeenten, de provinciale staten van de 

provincie en het algemeen bestuur van de Vervoerregio Amsterdam. 
e. Portefeuillehouders: bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemers. 
f. Vervoerregio: de Vervoerregio Amsterdam. 
g. Deelregio: een cluster van een aantal gemeenten uit de MRA die samenwerken ten behoeve van de 

onderlinge afstemming, voorbereiding van de samenwerking met andere deelregio's en de 
uitvoering van regionale activiteiten. De volgende zeven deelregio's vormen het uitgangspunt: 
1. Zaanstreek-Waterland 



2. Zuid-Kennemerland 
3. Amstelland-Meerlanden 
4. Almere-Lelystad 
5. Gooi & Vechtstreek 
6. Amsterdam 
7. IJmond 

h. Platform: een bestuurlijk overleg overeen beleidsterrein of samenhangende beleidsterreinen. 
i. Agendacommissie: een commissie van bestuurders belast met de dagelijkse coördinatie van de 

samenwerking van de MRA. 
j . Regiegroep: een overleg van vertegenwoordigers van de deelnemers voor de monitoring van de 

samenwerking in de MRA. 
k. MRA Bureau: de ambtelijke ondersteuning van de MRA georganiseerd vanuit een centraal bureau. 
I. Convenant: de onderhavige bestuursovereenkomst. 
m. Strategische agenda: vierjaarlijkse agenda met gezamenlijke prioriteiten van de deelnemers, 
n. Werkplan: jaarlijks plan van een platform ter uitvoering van de strategische agenda. 

Artikel 2 Samenwerkingsgebied 

2.1. Het samenwerkingsgebied van de MRA omvat het grondgebied van de deelnemende 
gemeenten en bepaalt daarmee ook het gebied van de provincies en de vervoerregio dat tot het 
samenwerkingsgebied behoort. 

2.2. In geval van een gemeentelijke of provinciale herindeling die in hoofdzaak ligt binnen het 
oorspronkelijke samenwerkingsgebied van de MRA, zal de betreffende rechtsopvolger in 
beginsel ook deelnemer zijn aan de MRA. 

Artikel 3 Doel, prioritering en reikwijdte van de samenwerking 

3.1. De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische 
ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA. 

3.2. De samenwerking van de MRA heeft betrekking op de beleidsterreinen economie, ruimte, 
mobiliteit, wonen, landschap en duurzaamheid. De deelnemers kunnen gezamenlijk besluiten 
beleidsterreinen toe te voegen of af te voeren. 

3.3. De samenwerking richt zich op agendavorming, afstemming en uitvoering van de afgesproken 
acties in de meest ruime zin. 

3.4. In de samenwerking staat gelijkwaardigheid en respect voor eikaars rollen en belangen voorop. 
Deelnemers spannen zich in voor een goede onderlinge afstemming als zij een besluit gaan 
nemen dat een relatie heeft met de regionaal afgesproken doelstellingen (zie artikel 3.8). 

3.5. De concretisering van doelstellingen krijgt waar nodig vorm in regionale programma's en 
projecten die uitgevoerd worden door wisselende coalities van deelnemers en derden. De 
feitelijke uitvoeringswerkzaamheden gebeuren door of in opdracht van deelnemers, op basis van 
door henzelf of hun vertegenwoordigende organen genomen besluiten over een programma of 
project. 

3.6. Ter realisering van de doelstellingen van deze overeenkomst kan vanuit de MRA samenwerking 
worden gezocht met derden. 

3.7. De inhoudelijke kaders voorde regionale activiteiten en de ontwikkeling van de MRA staan in de 
strategische agenda. Voor de periode van 2016 tot 2020 is dat de Ruimtelijk-Economische MRA 
Agenda. 



3.8. De deelnemers stellen tenminste eenmaal per vier Jaar prioriteiten voor de middellange termijn 
van viertot zesjaardoorde strategische agenda te actualiseren of dooreen nieuwe strategische 
agenda op te stellen. 

Artikel 4 De regiegroep 

4.1. De regiegroep bestaat uit de volgende vertegenwoordigers uit de colleges: 

De gemeente Amsterdam levert met de burgemeester de voorzitter van de regiegroep; 
De deelregio's Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Gooi & Vechtstreek 
wijzen elk drie vertegenwoordigers uit drie verschillende gemeenten aan; 
De deelregio Zuid-Kennemerland wijst twee vertegenwoordigers aan; 
De deelregio Almere-Lelystad wijst uit zowel de gemeente Lelystad als uit de gemeente 
Almere één vertegenwoordiger aan; 
De deelregio IJmond wijst één vertegenwoordiger aan; 
Het college van de gemeente Amsterdam wijst naast de voorzitter een tweede 
vertegenwoordiger aan; 
Gedeputeerde staten van Flevoland en Noord-Holland wijzen elk twee vertegenwoordigers 
aan; 
De Vervoerregio neemt deel aan de vergaderingen van de regiegroep vanuit haar 
inhoudelijke rol in de agendacommissie; De afvaardiging betreft de voorzitter of 
vicevoorzitter van het platform voor portefeuillehouders mobiliteit. 

4.2. Bij het aanwijzen van de vertegenwoordigers voor de regiegroep bevorderen de deelnemers dat: 
de politieke representativiteit In de regiegroep ongeveer overeenkomt met de politieke 
verhoudingen in het samenwerkingsgebied; 
de regiegroep een gemengde samenstelling kent van wethouders, burgemeesters, 

. gedeputeerden en commissarissen van de Koning; 
in de regiegroep bestuurders van de verschillende platforms en de agendacommissie zijn 
vertegenwoordigd; 
voor iedere vertegenwoordiger een plaatsvervanger wordt aangewezen. 

4.3 De regiegroep kiest uit haar midden twee vicevoorzitters: één vanuit de provincies, één vanuit de 
gemeenten. 

4.4. De regiegroep: 
behartigt het regionale belang; 
monitort de voortgang en evalueert de samenwerking; 
draagt zorg voor het draagvlak voor de regionale activiteiten van de MRA bij alle 
deelnemers; 
draagt zorgt voor de afstemming met de deelnemers die zij vertegenwoordigen; 
kan besluiten het aantal platforms te verminderen of uit te breiden; 
kan een voorstel doen tot wijziging van het convenant; 
doet jaarlijks een voorstel voor de financiële bijdrage van de deelnemers, mede op basis van 
de werkplannen van de platforms. 

4.5. De regiegroep vergadert tenminste tweemaal per jaar. 
4.6. De agendacommissie verzendt de voorstellen waarover in de vergadering van de regiegroep zal 

worden beraadslaagd tenminste vier weken voor de vergadering, behoudens in spoedeisende 
gevallen, zodat een brede consultatie van de deelnemers mogelijk is. 



Artikel 5 De agendacommissie 

5.1. De agendacommissie wijst uit haar midden een voorzitter en vicevoorzitter aan. 
5.2. De agendacommissie: 

is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van de MRA; 
heeft tot taak om de samenhang van de activiteiten van de MRA en tussen de verschillende 
platforms van portefeuillehouders te coördineren; 
signaleert ontwikkelingen die voor de MRA van strategisch belang zijn; 
bewaakt de samenhang tussen de platforms en de betrokkenheid van de deelnemers; 
stelt nadere instructies vast met betrekking tot het MRA Bureau en stelt jaarlijks het 
werkplan van het MRA Bureau vast. 

5.3. De agendacommissie wordt bijgestaan door de secretaris-directeur van het MRA Bureau. 
5.4. De agendacommissie vergadert in elk geval minimaal vier weken voorafgaand aan een 

vergadering van de regiegroep en voorts zo vaak als de leden dat nodig achten. 

Artikel 6 De platforms van portefeuillehouders 

6.1. Het convenant kent bij aanvang drie platforms van portefeuillehouders voor economie, ruimte 
en mobiliteit. 

6.2. De regiegroep kan op voorstel van de agendacommissie besluiten het aantal platforms te 
verminderen of uit te breiden. 

6.3. De bestuurders maken afspraken over de samenstelling, de werkwijze, de betrokkenheid van alle 
deelnemers en het financieel beheer van de budgetten van het platform en leggen deze vast in 
een nadere instructie. 

6.4. Elk platform wijst uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan. De voorzitter of 
vicevoorzitter van het platform mobiliteit wordt geleverd door de Vervoerregio. 

6.5. Een platform van portefeuillehouders draagt zorgt voor: 
het Jaarlijks opstellen van een meerjarenagenda, een werkplan, een jaan/erslag en een overzicht 
van budgetten. Dit wordt via de agendacommissie aan de regiegroep voorgelegd om vrij te 
geven voor consultatie aan de deelnemers. 
de coördinatie van de uitvoering van de regionale activiteiten uit het eigen werkplan en de inzet 
van de daarbij horende budgetten; 
de afstemming met en terugkoppeling naar alle deelnemers; 
de afstemming en samenwerking met andere platforms van portefeuillehouders, 
portefeuillehoudersoverleggen en derden; 

6.6. Elk platform wijst uit zijn midden twee vertegenwoordigers aan voor de agendacommissie die 
reeds deel uitmaken van de regiegroep. 

Artikel 7 De betrokkenheid van colleges, raden en staten 

7.1. Bij regionale afspraken in het kader van dit convenant worden de deelnemers en hun 
vertegenwoordigende organen geconsulteerd op de wijze omschreven in het derde lid. Tot deze 
afspraken worden in ieder geval gerekend: 
a. de strategische agenda, bedoeld in de artikelen 3.7. en 3.8; 
b. het werkplan, bedoeld in artikel 6.5; 
c. het overzicht van de budgetten, een Jaarverslag en een verantwoording over het voorafgaande 
jaar, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.5; 



d. het treffen, wijzigen of opheffen van het convenant. 
7.2. De concepten van regionale afspraken worden tenminste acht weken voordat in de regiegroep, 

de agendacommissie of het desbetreffende platform daarover beraadslaging plaatsvindt, 
aangeboden aan de deelnemers en hun vertegenwoordigende organen om ze tijdig te 
consulteren. Zij kunnen bij de agendacommissie hun wensen en opvattingen omtrent het 
voorstel indienen. De agendacommissie zendt deze reacties naar de regiegroep en de betrokken 
platforms, waarbij de agendacommissie een advies over de reacties kan toevoegen. 

7.3. De vertegenwoordigers van deelnemers betrokken bij de uitvoering van dit convenant leggen 
aan het eigen college en het vertegenwoordigend orgaan verantwoording af over de door hen in 
het kader van de MRA gemaakte afspraken. Zij geven daartoe op verzoek van het college of het 
vertegenwoordigend orgaan alle informatie die zij nodig achten voor de uitoefening van hun 
taak. 

Artikel 8 Het MRA congres 

8.1. Deelnemers organiseren tenminste één maal per twee Jaar een MRA congres, waarvoor in ieder 
geval alle raads- en statenleden, leden van de colleges van B&W en gedeputeerde staten en het 
bestuur van de Vervoerregio worden uitgenodigd. 

8.2. Het MRA congres dient om de genodigden in staat te stellen tot nadere onderlinge 
kennismaking en tot een betekenisvolle uitwisseling van ideeën en opvattingen over de 
regionale opgaven en de regionale samenwerking. 

Artikel 9 Het MRA Bureau 

9.1. Er is een bureau ter ondersteuning van de samenwerking in de MRA, genaamd het MRA Bureau. 
Dit bureau is gevestigd in Amsterdam. 

9.2. De gemeente Amsterdam verschaft het MRA Bureau de werkruimte en uitrusting die nodig zijn 
voor een goede uitoefening van deze functie. De personeelskosten, werkruimte en uitrusting 
worden betaald uit de Jaarlijkse bijdragen van de deelnemers. 

9.3. De gemeente Amsterdam vervult de rol van werkgever. De secretaris-directeur en medewerkers 
worden voor zover zij niet al in dienst zijn van de gemeente Amsterdam gedetacheerd naar de 
gemeente Amsterdam door de deelnemers. Personeel dat van buiten aangetrokken wordt komt 
in dienst bij de gemeente Amsterdam. 

9.4. De secretarissen van de deelnemende overheden wijzen uit hun midden voor een termijn van 
vierjaar drie leden aan die tezamen de werkgeverscommissie van het bureau vormen. Deze 
werkgeverscommissie begeleidt de uitvoering van het werkplan van het MRA Bureau en wordt 
ondersteund door personeelszaken van de gemeente Amsterdam. 

9.5. Het bureau wordt geleid door een secretaris-directeur. De werkgeverscommissie stelt de 
secretaris-directeur van het MRA Bureau aan. 

9.6. Het bureau is klein en slagvaardig en heeft tot doel de inhoudelijke samenwerking van de 
deelnemers in de MRA, de regiegroep, de agendacommissie en de platforms te ondersteunen en 
bevorderen. De agendacommissie stelt Jaarlijks het werkplan van het bureau vast. 

9.7. Het bureau draagt minimaal zorg voor de voorbereiding van de (bestuurlijke) overleggen van de 
MRA-platforms, een borging van de integraliteit tussen de verschillende platforms, de 
communicatie en het MRA congres. 

9.8. Waar nodig en mogelijk ondersteunt het MRA bureau de deelnemers bij het formuleren van 
voorstellen ter consultatie van of besluitvorming in hun eigen organisatie. 



9.9- Het bureau bereidt de jaarstukken zoals genoemd in artikel l o voor. 
9.10. Het bureau draagt op basis van een communicatieplan onder meer zorg voortijdige publicatie 

van alle bestuurlijk relevante documenten omtrent de MRA op de website van de MRA. 
Hieronder worden in ieder geval verstaan: 

dit convenant; 

de prioriteiten van de MRA zoals bedoeld in artikel 3.8; 
het werkplan zoals bedoeld in artikel 6.5; 

de voortgang van de naar het oordeel van het bureau meest relevante programma's en 
projecten zoals genoemd in het werkplan zoals genoemd in artikel 6.5; 
de agenda en daarbij behorende documenten ten behoeve van het MRA congres zoals 
bedoeld in artikel 8; 

de Jaarstukken zoals bedoeld in artikel 10.4; 
een organogram van de MRA en de samenstelling van overleggen. 

9.11. Het bureau draagt zorg voor de archiefbescheiden van het netwerk en maakt daarover nadere 
afspraken met de archivaris van de gemeente Amsterdam. 

9.12. De agendacommissie stelt een nadere instructie vast met betrekking tot het bureau en het 
jaarlijkse werkplan van het bureau. 

Artikel 10 Financiering, begroting, jaarverslag en jaarrekening 

10.1. Iedere gemeente en provincie levert Jaarlijks een financiële basisbijdrage voor de financiering van 
de samenwerking. De regiegroep doet hier jaarlijks een voorstel voor op basis van een overzicht 
van benodigde budgetten, het Jaarverslag en de verantwoording over het voorafgaandejaar. De 
regiegroep stelt de hoogte van de financiële bijdrage per deelnemer vast na consultatie van de 
deelnemers, waarna elke deelnemer dit kan verwerken als voorstel in de eigen begroting. Voor 
het eerste jaar wordt een basisbijdrage voor gemeenten voorgesteld van € 1,50 per inwoner per 
gemeente. De provincies Noord-Holland en Flevoland dragen als basisbijdrage evenveel bij als de 
grootste gemeente uit hun provincie. 

10.2. De bijdrage wordt gestort op de rekening van de organisatie die zijn rechtspersoonlijkheid 
verleent voor de samenwerking, namelijk de gemeente Amsterdam. 

10.3. Deelnemers kunnen aanvullend op de werkprogramma's van de platforms (zoals bedoeld in 
artikel 6.5) ertoe besluiten om op vrijwillige basis andere regionale programma's en projecten te 
initiëren. Deze programma's of projecten vragen van de betrokken deelnemers dan om een 
aanvullende financiering en afspraken over het leveren van bestuurlijke en ambtelijke inzet. 

10.4. De agendacommissie legt jaarlijks op basis van de voorstellen van de platforms een 
samengesteld overzicht van de benodigde budgetten, een Jaarverslag en een verantwoording 
over het voorafgaandejaar voor aan de regiegroep om vrij te geven voor consultatie door de 
deelnemers. 

10.5. De regiegroep zendt vóór 15 april van het jaar een overzicht van de benodigde budgetten voor 
het volgende jaar, een Jaarverslag en een verantwoording over het afgelopen Jaar ter consultatie 
aan deelnemers. 

10.6. De financiële overschotten worden aan het einde van ieder jaar herbestemd door de regiegroep 
op voordracht van de agendacommissie of teruggeplaatst bij de gemeenten en provincies. 

10.7. Afspraken over het financieel beheer door de gemeente Amsterdam worden in een nadere 
instructie neergelegd. 



Artikel i i Overige bepalingen 

11.1. De deelnemers spannen zich in voor de uitvoering van dit convenant en doen dit binnen de 
kaders die volgen uit besluitvorming door hun algemene besturen. 

11.2. Iedere deelnemer wijst een bestuurlijken ambtelijk contactpersoon aan voorde MRA. 
11.3. De afspraken in het kader van dit convenant zijn niet in rechte afdwingbaar. 
11.4. Het convenant laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van de bestuursorganen van 

de deelnemers intact. 

Artikel 12 Toetreding, wijziging en uitreding 

12.1. Andere overheden kunnen deelnemen aan dit convenant onder de voorwaarde dat de 
deelnemers daar unaniem mee instemmen. 

12.2. Wijziging van het convenant wordt na de consultatie van de deelnemers schriftelijk 
overeengekomen en ondertekend door alle deelnemers. 

12.3. Een deelnemer kan besluiten zijn deelname aan het convenant op te zeggen. Een deelnemer die 
niet langer gebonden wil zijn aan het convenant maakt zijn besluit tenminste zes maanden voor 
het einde van het kalenderjaar schriftelijk bekend bij de regiegroep. 

12.4. De deelnemer die zijn deelname aan het convenant opzegt, is voor het lopende Jaar zijn volledige 
jaarlijkse bijdrage verschuldigd. De deelnemer is geen vergoeding aan de andere deelnemers 
verschuldigd wegens het opzeggen van het convenant. 

12.5. Het convenant wordt ontbonden wanneer het aantal deelnemers bij dit convenant minder dan 
tien bedraagt of bij opzegging van de gemeente Amsterdam. 

Artikel 13 Looptijd, evaluatie 

13.1. Het convenant treedt in werking met ingang van 1 Januari 2017 voorde duur van vijfjaar. 
13.2. Deelnemers treden tijdig voor het aflopen van de looptijd van het convenant met elkaar in 

overleg over de mogelijkheid van het voortzetten van het convenant. Indien deelnemers dit 
nalaten, wordt het convenant stilzwijgend verlengd voor vijfjaar. 

13.3. Deelnemers komen overeen dat minstens één keer per Jaar de regiegroep beziet of op basis van 
nieuwe inzichten, (externe) ontwikkelingen dan wel op grond van de voortgang van de 
samenwerking het convenant wijziging behoeft. 

13.4. De regiegroep evalueert de samenwerking op basis van het convenant na verloop van vierjaar na 
ondertekening of zoveel eerderals de regiegroep het noodzakelijk acht. De evaluatie omvat ook 
de samenstelling en het functioneren van de regiegroep, de agendacommissie en de platforms. 

Artikel 14 Geschillen 

14.1. Ingeval van geschillen overde uitvoering van het convenant treden de deelnemers met elkaar in 
overleg waarbij wordt geprobeerd het geschil in der minne te beslechten. De voorzitter of leden 
van de regiegroep kunnen hierbij een bemiddelende rol vervullen. 

Artikel 15 Slotbepalingen 

15.1. In alle gevallen waarin dit convenant niet voorziet, treden de deelnemers met elkaar in overleg. 



15.2. Dit convenant respecteert bestaande samenwerkingsvormen van deelnemers en sluit nieuwe 
samenwerking met anderen of aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden niet uit. 

15.3. Dit convenant kan worden aangehaald als: "Convenant versterking samenwerking 
Metropoolregio Amsterdam.' 
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Toelichting 
Hierbij een korte toelichting op een aantal belangrijke kenmerken van het convenant. 

• Dit convenant bevat spelregels en werkafspraken over de werkwijze van de samenwerkende 
deelnemers. 

• Er is geen sprake van de oprichting van een rechtspersoon zoals een gemeenschappelijke regeling, 
vereniging of stichting. Dit convenant bevat geen bij recht afdwingbare bepalingen. Het doorkruist 
niet de bevoegdheden van de deelnemers. De uitvoering van de gemaakte afspraken gebeurt door of 
in opdracht van de deelnemers, op basis van door henzelf genomen besluiten. 

• In dit convenant staan ook afspraken die al staande praktijk zijn. 
• Naast het convenant dienen over een aantal zaken nog nadere afspraken te worden gemaakt door 

de deelnemers om de samenwerking bestendig te organiseren. Het convenant benoemt in ieder 
geval de volgende thema's: 

O de werkwijze en samenstelling van de platforms van portefeuillehouders; 
O de ambtelijke ondersteuning vanuit het MRA Bureau; 
O het financieel beheer; 
O de archivering. 

• Het is mogelijk dat in deelregio's tussen deelnemers of door deelnemers met 
volksvertegenwoordigers aanvullende werkafspraken gemaakt worden. 
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Ve slag, esultate  e  lesse  a  de M‘A P oetui  Maak Ve s hil 
 

I leidi g 

De M‘A P oetui  Maak Ve s hil is i  de o te t a  de Met opool egio A ste da  ee  ela g ijk e pe i e t 
i  de o t ikkeli g a  de egio ale sa e e ki g. ‘o d t ee i houdelijke dossie s, dat a  de 

o i g ou opga e e  dat a  de e e giet a siie, is e  gedu e de o ge ee  ege  aa de  doo  estuu de s 
e  a te a e  a  ge ee te  e  p o i ies, aa  ook doo  ete s happe s e  doo  e tege oo dige s a  
het ed ijfsle e , de ijkso e heid, VNG e  IPO, gekeke  aa  at odig is o  de ealisaie a de opga e  e de  
te e ge . Dat dede  ij pa allel aa  ijf a de e egio ale p oetui e  i  Nede la d, o  a  elkaa  te le e  e  
o  sa e  et ‘ijk, VNG e  IPO te kijke  aa  hoe e zo el de egio ale sa e e ki g als die tusse  de egio s 
e  het ‘ijk e  de aio ale koepels su sta ieel ku e  e ete e . De aa leidi g as het appo t Maak 
Ve s hil a  de “tudieg oep Ope aa  Bestuu  dat op  aa t  e s hee , de p oetui e  gi ge  a  sta t 
o d de zo e  a   e  het st e e  as o  ee  jaa  late , op  aa t  et de op e gste  a  de 

p oetui  i hi g ee  ieu  ka i et ee  k a hige egio ale oods hap te fo ule e . 

 Die oods hap is e  geko e , et t ee o ete p oposiies op t ee oo  de M‘A esse iële opga e  e  et 
ee  op oep a uit de zes p oetui e  o  de k a ht a  de egio s te e ke e  e  daa ij aa  te sluite . Maa  de 
p oetui  heet o s ook geholpe  o  te ele te e  op o ze eige  sa e e ki g. De t ee p oposiies e ate  
o ete oo stelle  a  at e  odig zij  o  de ealisaie a  de o i g ou opga e e  de e e giet a siie te 
e s elle . Maa  het as ook ee  e hte p oetui , ee  zoekto ht aa  hoe e sa e e ke , iet alijd 
akkelijk aa  el heel e ijke d. De t ee p oposiies ku e  op ee  eed d aag lak eke e  e  zij  de asis 

oo  de aa pak de ko e de ja e . Tegelijke ijd ete  e dat e dat ook estuu lijk zulle  oete  o ge  e  
dat e  lij e de aa da ht zal oete  zij  i  de M‘A o  oo tdu e d s he p te lij e , o  het le e d e oge  
oo tdu e d te p ikkele .  Met dit e slag ille  e daa  ee  ijd age aa  le e e  e  i  het et e k gaa  ij 

g aag de dis ussie aa  o e  het e olg. 

 

Hooga hte d, 

 

“tuu g oep M‘A P oetui  Maak Ve s hil 

 

Theo Weteri gs urge eester Haarle er eer  

Pieter Broertjes urge eester Hilversu  

Mi hiel Rijs er a  gedeputeerde Flevola d  

Ja  va  Gi kel se retaris )aa stad  

Dia a Star a s lo o-se retaris A sterda   

Ja  Dirk Prui  griier Al ere  

  



 

 

 

Maak Ve s hil e  de P oetui e   

Op  aa t  heet de “tudieg oep Ope aa  Bestuu  het appo t Maak Ve s hil gep ese tee d, aa i  is 
o de zo ht hoe het Nede la dse ope aa  estuu  - i  e k ijze e  i i hi g - opi aal ij ka  d age  aa  
e o o is he o t ikkeli g. Ee  aa tal ela g ijke e o o is he t e ds zij  aa ge eze : toe e e de 
egio alise i g a  opga e , de g oeie de o oo spel aa heid e  s elheid a  e o o is he o t ikkeli ge  e  

de toe e e de e e e heid tusse  do ei e , i stelli ge  e  de de pa ije . 

O  daa  estuu lijk ade uaat op te eage e  stelde de “tudieg oep oo  o  ij de i i hi g a  de e k ijze 
a  het ope aa  estuu  de i houdelijke opga e  op egio aal i eau oo op te stelle . Het is a  ela g o  

het adapief e oge  a  de o e hede  te e g ote  e  de e i di ge  tusse  do ei e , se to e  e  
estuu slage  te e ste ke . Op die a ie  ka  het ope aa  estuu  ete  i spele  op de e a de e de 
e kelijkheid e  de e eeu  i e  stappe . 

Daa o  e d oo  de ko e de ka i etspe iode o dt de olge de age da gead isee d: 

. De i houdelijke opga e staat oo op, . Me se  ake  het e s hil i  het ope aa  estuu , . Gee  
lau d uk, gee  ij lij e dheid, . De-hië a hise i g a  de e houdi g tusse  p o i ie e  ge ee te, . 

Mode ise e  a  i a iële e houdi ge , . De egule i g a  etge i g, . I te estuu lijk kade : 
p og a a's oo  e o o is h egio aal- estuu lijke opga e . 

O  deze aa e eli ge  te toetse  aa  de p akijk, zij  i  de zo e  a   zes p oetui e  a  sta t gegaa . 
I  deze p oetui e  zij  egio s elk et hu  eige  opga e aa  de slag gegaa , sa e  et het ‘ijk, VNG e  IPO. 
Het doel a  de p oetui e  is o , a uit staa de p akijke , te e ke e  elke e olgstappe  i  egio s e  
doo  a de e pa ije  gezet ku e  o de  o  i ulli g te ge e  aa  de aa e eli ge  i  het appo t Maak 
e s hil  a  de “tudieg oep Ope aa  Bestuu .  

 

De M‘A P oetui  

I  de p oetui  M‘A Maak Ve s hil is gekeke  aa  e ete i g a  de egio ale sa e e ki g e  e a i ge  
et de sa e e ki g tusse  ‘ijk e  egio. Het e t ekpu t hie ij as uite aa d de ‘ui telijk-e o o is he 

A ie-Age da -  a  de M‘A e  de daa i  ee gege e  opga e  die geza e lijk ijd age  aa  de 
e o o is he o t ikkeli g e  de el aa t i  de M‘A e  Nede la d. 

We he e  hie ij a uit ee  aa tal i houdelijke dossie s de ogelijke e ieu i ge  op het ge ied a  
egio ale sa e e ki g e ke d. Uitga gspu t ij de p oetui  is de stelli g dat de egio het eest efe ie e 

s haal i eau is oo  ee  aa tal esse iële opga e  zoals gefo ulee d i  de A ie-Age da  die a  ela g zij  
o  de e o o is he o t ikkeli g te opi alise e , e  dat het ope aa  estuu  daa op oet o de  i ge i ht. 
Hie ij is ge e kt a uit e kele a  de i  de M‘A-age da ge oe de p i ipes oo  de uit oe i g a  de 
age da: We d aa , Uit odige  tot e pe i e t e  i o aie , e  Uit oe i gsk a ht .  

De M‘A is feitelijk al la ge  ee  p oetui  oo  egio aal sa e e ke , aa  il zi h e de  o t ikkele  als 
le e d et e k . Dat geldt oo  de eige  sa e e ki g, et ee oudige et e kstu i g e  het 

doo o t ikkele  a  de M‘A-go e a e i  elaie tot de uitee lope de  go e a e a  deel egio's, a  de 
sa e e ki g tusse  ge ee te  e  p o i ies, de et okke heid a  ade  e  state  e  a  de i o e s i  de 
egio ale opga e , a  de elaie tusse  M‘A e  a de e st u tu e  als de Ve oe egio e  de A ste da  

E o o i  Boa d, e  de sa e e ki g et het ‘ijk. Dit a uit het p i ipe a  le e  e  ele te e  i  de aa pak 
a  de p oetui e . I spi aie daa ij is de a de e aa pak a  de B itse e  Nede la dse  it  deals, die gezie  
o de  als goede oo eelde  a  geza e lijk e ke  aa  opga e .  

De opstelli g a  e s hille de pa ije  e  de elaies daa tusse  zij  a uit de i houdelijke dossie s ekeke . 
Daa aast is geï e ta isee d i  de p oetui  at e  aa  o e  ko t e  te le e  alt a  de huidige i te a ies 
tusse  e  i e  het ‘ijk e  de M‘A- egio e  elke edoelde of o edoelde efe te  dit heet oo  de 
sa e e ki g. Dit et de i te ie o  et de e i di ge  i  de p oetui  i  de M‘A, egio e  et het ‘ijk, VNG 
e  IPO i  de ko e de ja e  o eet aa  de slag te gaa  i  de ealisaie a  de opga e  uit de A ie-Age da.  

De P oetui  heet plaats ge o de  o de  e a t oo delijkheid a  de “tuu g oep P oetui  M‘A. Deze o dt 
ge o d doo : 

 Theo Weterings (burgemeester Haarlemmermeer) 

 Pieter Broertjes (burgemeester Hilversum) 



 

 

 

 Michiel Rijsberman (gedeputeerde Flevoland) 

 Jan van Ginkel (secretaris Zaanstad) 

 Diana Starmans (loco-secretaris Amsterdam)  

 Jan Dirk Pruim (griffier Almere) 

 

Voo  de a telijke ke g oep is e sk a ht gele e d a uit Al e e, A ste da , Haa le e ee , Hil e su , 
Noo d-Holla d, )aa stad, B)K, VNG e  IPO. Daa aast he e  ele pe so e , a  e e  zo ele pu lieke e  
p i ate  o ga isaies, i houdelijke i e g gele e d. 

  



 

 

 

M‘A P oetui : p o es et aa da ht oo  ela g ijke o e te  

 

 

 

 ju i : Pit h 

Mede a e s urge eester Broertjes e  griffier Prui  geeft Va  Gi kel ee  pit h o er de 
uitga gspu te  oor de MRA Proeftui . Uit de  pit hes orde   proeftui e  gesele teerd, 

aar a  de MRA er éé  is. 

 ove er : Werkatelier - A sterda  

I  ee  erkatelier i dt ee  erdiepi g plaats op de the a’s e ergietra sitie e  de o i g-

ou opga e, door a te are , ete s happers e  ertege oordigers a  het edrijfsle e . 

Ja uari e  fe ruari : S elkookpa sessies 

I  t ee losse s elkookpa sessies orde  de the a’s e ergietra sitie e  o i g ou opga e 
ge o retiseerd, door etrokke  estuurders uit de regio, i houdelijk a te are  e  e kele 

ertege oordigers a  aats happelijke part ers. 

Fe ruari/ aart : PHO’s Wo e  e  Duurzaa heid 

Tijde s de portefeuillehouderso erlegge  Wo e  e  Duurzaa heid orde  de proposities 
positief o t a ge . Met e kele aa passi ge  orde  ze doorgeleid aar de Platfor s Rui te 
e  E o o ie. 

 aart : Co fere tie Beproefd, gedurfd, vers eld 

Op de la delijke o fere tie prese teert de MRA Proeftui , aast de a dere proeftui e , haar 
resultate . Tijde s de o fere tie gaa  de aa ezige  i  gesprek o er het er olg a  Maak 
Vers hil.  

Maart : Platfor s Rui te e  E o o ie 

Bij het Platfor  Rui te orde  de proposities goed o t a ge . Aa  de stuurgroep a  de MRA 
Proeftui  ordt ge raagd o  de erze di g a  de proposities t. . . de ka i etsfor atie te 

erzorge . Platfor  E o o ie ee t de resultate  a  de Proeftui  ter ke is a e aa . 

 fe ruari : e di er pe sa t - Hilversu  

 estuurders, hoge a te are , ete s happers e  ertege oordigers uit het edrijfsle e  
o t oete  elkaar. Wethouders Choho e  Herre a prese tere  de proposities die tijde s de 
s elkookpa sessies zij  opgesteld. Tijde s het di er orde  de proposities door de ge odigde  

esproke . 

 de e er : Werk o fere tie Proef Vers hil - Utre ht 

De zes proeftui e  e  e kele a dere regio’s o t oete  elkaar, aar ij er ari ge  e  
uitdagi ge  orde  uitge isseld. Rijk a  Ark prese teert de rage  aar de MRA Proeftui  

ee ezig is. 

 ove er : e di er pe sa t - Haarle er eer 

I  Haarle er eer gaa   estuurders, ete s happers e  hoge a te are  i  gesprek o er 
de eerste a telijke erke i ge  op ier the a’s: o i g ou opga e, e ergietra sitie, 
gezo de etropool e  le e  la g lere . De oods hap is: o retiseer, zoek de uite ereld op, 

erke  rosso ers e  aak proposities oor o i g ou opga e e  e ergietra sitie. 



 

 

 

P oetui e  als la delijk et e k 

De la delijke o ga isaie a  het t aje t P oetui e  Maak Ve s hil sto d o de  leidi g a  de stuu g oep, die 
het i iiaief had ge o e  oo  de p oetui e . Deze stuu g oep esto d uit de olge de lede : 

 Richard van Zwol, secretaris-generaal, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  

 Jantine Kriens, voorzitter directieraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 Henry Meijdam, algemeen directeur Interprovinciaal Overleg 

 Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Wonen, ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 

 Titus Livius, directeur Bestuur & Financiën, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 Eric Eijkelberg, plaatsvervangend directeur Regio, ministerie van Economische Zaken 

 Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten, ministerie van Infrastructuur & Milieu 

 

Deze stuu g oep, e  de p oetui e  i  het alge ee , k ege  ge aagd e  o ge aagd ele ies a uit 
ete s happelijke hoek. Hie toe esto d ee  ede ete s happelijke ele ieg oep, estaa de uit Piete  

To doi  UVA/Telos , Ma ij  G oe lee  U T/Ti‘eG , ‘e o Neh el a  UU , E ik “ta  UU , Gee t Teis a  
EU‘ , Jo  Cohe  U i e siteit Leide , Es e alda Ve gee  U i e siteit Leide , Ma k Die ik  ABD Co sulta t , 

Ma el Booge s UT , Ki  Pute s “CP  e  Lu as Meijs EU‘ . 

Naast de Met opool egio A ste da  a e  ijf a de e egio s i  Nede la d aa ge eze  als p oetui . Hie doo  
esto d e  ui te o  e a i ge  e  uitdagi ge  ij a de e p oetui e  te toetse . Dit is o de  a de e ge eu d 

ijde s e s hille de la delijke ijee ko ste . Daa aast he e  de P oetui  M‘A e  de p oetui  Ei dho e  
i  losse sessies e a i ge  uitge isseld. De opga e  aa  deze p oetui e  op ge i ht a e , a e  eelzijdig 
a  aa d: 

Drechtsteden 

 Hoe kan de regionale economie van de Drechtsteden versterkt worden? 

 Hoe lost Drechtsteden haar drie grootste knelpunten op: 

o Structuur: inventarisatie lappendeken aan samenwerkingsverbanden/indelingen. In hoeverre kan 

dit effectiever? 

o Verdeling: hoe kunnen financiële middelen ten goede komen van de regio? 

o Regels: welke Rijks/provincie regelingen belemmeren de effectieve inzet van publieke middelen 

voor Drechtsteden? 

 

Stedelijk Gebied Eindhoven 

 Welke financiële arrangementen (samenstel van instrumenten) en bijbehorende governance sterke 

e o o is he egio s ee  i este i gs apa iteit ku e  iede  o  ge i ht hu  estigi gskli aat te 
versterken en daarmee het verdienvermogen van Nederland als geheel te versterken? 

 

Noordoost Fryslân 

 Ontwikkelen van een uitvoerbaar regionaal-economisch meerjarenprogramma in triple helix verband. 

Inzicht krijgen in opgaven voor komende jaren in combinatie met een passende organisatie en 

e k ijze oo  de d ie O s ope aa  estuu , o de e e s, o de ijs . 
 De proeftuin in Noordoost Fryslân is onderverdeeld in twee sporen: 

o Economisch spoor: doel is om het DNA van de regio in beeld te brengen door middel van het 

bepalen van sterke economische clusters en sectoren en daaraan gekoppeld een 

uitvoeringsprogramma i.s.m. ondernemers uit de regio, wetenschappers en onderwijs die dat 

vervolgens ook gaan uitvoeren. 

o Bestuurlijk spoor: betrekken van raden en Staten bij het gewenste regionale meerjarenprogramma 

en optimalisering van de samenwerking tussen gemeenten uit de regio, de provincie en het Rijk 

o fo  Multi le el go e a e  Teis a . 
 

  



 

 

 

Zeeland 

 De regionale bestuurs- en uitvoeringskracht zijn op dit moment onvoldoende om de gewenste 

economische structuurversterking en versterking van de werkgelegenheid in Zeeland te realiseren. In 

deze Proeftuin onderzoeken de Zeeuwse overheden hoe zij het beste kunnen bijdragen aan het 

realiseren van de actielijnen uit het rapport Zeeland in Stroomversnelling van de commissie Balkenende 

(juni 2016). De hoofdvraag van de Proeftuin is daarmee: Hoe kunnen de Zeeuwse overheden zich door 

(gezamenlijke) besluitvorming en legitimatie zo organiseren dat ze de economische structuur versterken. 

 

Regio Zwolle 

 Nagaan hoe, gezien de kansen voor economische verdieping en verbreding die de regio ziet, de lichte 

en flexibele vorm van samenwerking behouden kan worden en tegelijkertijd meer bestuurlijke 

slagkracht (bestuurlijk, financieel, organisatorisch) gecreëerd wordt. Wat betekent dit dan voor de 

ol e deli g i  het sa e e ki gs e a d a  de  O s e  at zij  daa ij de a d oo aa de ? 

 

De esultate  e  de lesse  a  de M‘A P oetui : de aa de a  het p oetui e e  

I  de p oetui  is ge e kt et t ee lij e , die a  de i houd e  die a  de go e a e. E  e de  ij de sta t 
ie  i houdelijke the a s oo gesteld o  te e ke e : e e giet a siie, o i g ou opga e, gezo de 
et opool e  Le e  La g Le e  o de ijs/a eids a kt . I  de go e a e lij  e de  ee  aa tal su the a s 

o de s heide ; de et okke heid a  ade  e  state , de i a ie i g a  de egio ale opga e , ide iteite  e  
egio ale opga e  e  de M‘A A ade  als o e koepele de pa aplu oo  a i iteite  ge i ht op het e g ote  
a  het le e d e oge  a  het et e k .  

I  de loop a  het p o es is e  gekoze  oo  ee  e de e p io ite i g a uit de i houdelijke opga e . Hie ij is 
de p io iteit gelegd a het ee ste di e  pe sa t ij de dossie s Wo i g ou opga e e  E e giet a siie. De t ee 
a de e i houdelijke dossie s, gezo de et opool e  Le e  La g le e , zij  te ug gelegd ij de et okke  
a te a e  e  e de  iet uitge e kt i  het kade  a  de p oetui . Via B)K zij  e  el o ta te  gelegd et de 
akdepa te e te  VW“, OCW  die opgepakt ku e  o de . 

De go e a e-o de e pe  zij  et a e opgepakt i  het kade  a  de t ee i houdelijke dossie s. I  het 
ee ste di e  pe sa t e d de e selijkheid a  het eel ee  et ekke  a  de i o e s a  de M‘A a  
t iple aa  uad uple heli …  geage dee d ij zulke i g ijpe de opga e  als de e e giet a siie. Dit is te ug te 
i de  i  de t ee i houdelijke p oposiies. 

De e ste ki g a  het le e d e oge  i  het et e k is zo el ee  e t ale ode lij  i  de o t ikkeli g a  de 
p oetui  als éé  a  de ela g ijkste uitko ste  e a . De M‘A A ade  is feitelijk ee  leit oi  ge o de  i  
de p oetui . De P oetui  as ee  aa a hige p oetui  i  die zi  dat de o t ikkeli g e a  ee  p o es as 
dat al e ke d tot sta d k a . Ve t ekke d a uit ee  opzet et t ee lij e  e  ie  i houdelijke the a s is 
uitei delijk geko e  tot t ee p oposiies die gaa  o e  de sa e e ki g ‘ijk e  egio aa  zeke  ook o e  de 
egio ale sa e e ki g zelf. Hie i  staa  e s elli g aa  ook e g oi g a  het le e d e oge  e t aal.   

De p oetui  e t ok a uit ee  opd a ht a uit de oude  Bestuu lijke ‘egieg oep e  p e ies i  ee  ijd dat het 
et e k zi h oo e eidde op de i ple e taie a  het M‘A- o e a t, e  i  de ijd dat estuu lijke e  

a telijke t ekke s aa  de ga g a e  o  de opga e  a uit de M‘A A ie-Age da uit te e ke .  Ee  ijd dus 
aa i  e  zo el i houdelijk als i  de go e a e og gezo ht e d aa  de juiste o  e  i houd. De p oetui  

k a  daa  og ee s o e op  als e t a t aje t. Dit as zo el estuu lijk als a telijk zoeke  oo  de 
i houdelijk et okke e  a  de dossie s e  de stuu g oep e  het ke tea  a  de P oetui .  Tegelijke ijd as 
de p oetui  ee  i te e ie op het juiste o e t e  de juiste plaats. I  de egio doo  t ee opga e  te 
e ke e  i  de o e ga g aa  ee  e ste kte go e a e e  de i ple e taie a  de uit oe i g a  de M‘A 

A ie-age da. E  i  de sa e e ki g tusse  egio e  ‘ijk i  de aa loop aa  ee  ieu e ka i etspe iode aa i  
de i zet op de k a ht a  de egio s ee  ela g ijk aa da htspu t is, o de  ee  o de  i loed a  het appo t 
Maak e s hil. 

Bestuu lijk e  a telijk is a uit de P oetui  de e i di g gelegd et de i houdelijk et okke e  a  de t ee 
dossie s o  geza e lijk te e ke e  at e  odig is o  deze t ee opga e  tot ee  goed ei de te e ge .  I  
deze zoekto ht is ge e kt et ee  aa tal e k o e  als di e  pe sa ts, sessies et a te a e  e  a de e e  
ook a  estuu de s e  a ktpa ije  o i g ou opga e . Va af ja ua i  is aa sluii g gezo ht ij het 
M‘A Bu eau i  op i hi g e  is i ge oegd  i  de ieu e M‘A-o e leg lus a  po tefeuillehoude so e legge , 
plafo s e  de ieu e  estuu lijke egieg oep. Datzelfde geldt oo  de aa sluii g a  de t ee i houdelijke 



 

 

 

dossie s e  de daa uit oo tko e de p oposiies op de lo ief die de M‘A egi  aa t aa  De  Haag 
stuu de.  

Het is ee  p o es ge eest a  di e ge e  e  o e ge e  i  e s hille de fase , a  de o t oei g a  i houd 
e  st ategie. Niet alijd akkelijk e  etee  duidelijk aa  juist daa o  ook ijzo de  aa de ol als oo eeld 
a  hoe e a uit e  te  ate a  de i houd ku e  e ke  aa  i o aie. Net e ke d e  a uit i houdelijke 

opga e  sa e e ke  is ha d e ke . Het gaat iet a zelf e  daa i  ku e  e og e ete e . )o zij  
so ige zake  daa i  og o oldoe de uit de e f geko e  zoals de afste i g et iet-pu lieke pa ije , 
het e de  i ulle  a  de et okke heid a  aads- e  state lede  i  de t ee t aje te  e  de og e de e 
o eise i g e  i a iële e tali g. De p oposiies zij  i  die zi  ook esp oke  ij de et okke  estuu de s 

e  de plafo s als iets dat e de  uitge e kt ka  o de .  

Wat e  gezegd o dt o e  de sa e e ki g tusse  egio ale pa ije , ka  ook gezegd o de  o e  de 
sa e e ki g et het ‘ijk, VNG e  IPO. Ook hie  he e  e stappe  ge aakt i  de p oetui , e gelijk aa  

et de sa e e ki g ‘ijk-stede  i  de it  deals a  Age da “tad, aa  e  is tegelijke ijd og eel te i e  i  
de sa e e ki g. Dat geldt ook oo  de a de e ijf p oetui e  i  het kade  a  Maak Ve s hil. Geza e lijk 
p ese te e  de p oetui e  da  ook op de la delijke o fe e ie op  aa t ee  state e t zie ijlage  dat i  
esse ie de oods hap aa  het ‘ijk ee geet die a uit de p oetui  a  de M‘A olledig o de s h e e  ka  

o de  e  die ook aa sluit ij de M‘A-lo ief. 

De M‘A P oetui  heet tot t ee ela g ijke o ete esultate  geleid i  de zi  a  de t ee p oposiies, aa i  
e oo  t ee a  de g ootste M‘A-opga e  op ee  ijtje he e  gezet at e als egio e  als egio e  ‘ijk 
oete  doe  o  ealisaie a  de opga e  te e s elle . E  de p oetui  as ee  e hte p oetui  i  de 

e ke i g a  de sa e e ki g e  het aagstuk a  de M‘A als le e d et e k.  

I  de ijlage  is ee  ee slag te i de  a  e kele ele ies a uit de p oetui  die e ee ille  ge e  aa  
de M‘A.  

 

Het Ve olg 

De M‘A P oetui  o dt et dit e slag e  de ople e i g a  de t ee p oposiies afgeslote . Dat geldt ook oo  
de la delijke p oetui e  aa  op  aa t de esultate  gep ese tee d e  esp oke  o de .  

Tegelijke ijd ka  de M‘A et de op e gste  a  de p oetui  e de  aa  de slag, i  de egio e  i  de 
sa e e ki g et het ‘ijk. I  de egio is dat doo  de estuu lijke o gi g e  uit e ki g a  de oo stelle  die 
oo tko e  uit de t ee p oposiies aa i  eel ela g ijke zake  o de  aa gesipt aa  e  ook og eel oet 

ge eu e . De po tefeuillehoude so e legge  e  het M‘A- u eau ku e  hie i  ee  ela g ijke ol spele . Dat 
ka  ook uite  deze t ee dossie s i  de e de e o t ikkeli g a  het le e d e oge  a  de M‘A, o de  de 

oe e  a  de M‘A A ade .  

Buite  de M‘A zulle  de t ee p oposiies ee  ela g ijke plaats he e  i  de M‘A-lo  als o ete 
uit e ki g a  t ee pu te  i  de M‘A-lo ief. O e  de e de e sa e e ki g ‘ijk- egio i  het e le gde 
a  de t ee p oposiies e  daa uite  gaa  ij i  gesp ek et de ij de p oetui  et okke  depa te e te , 

VNG e  IPO op e  a  aa t. Geza e lijk gaa  ij e oo  o  het ela g hie a  ook te e a ke e  i  het 
ka i ets eleid.   



 

 

 

De o i g ou opga e i  de Met opool egio A ste da  

 

De M‘A g oeit s el e  dat aagt o  ui te oo  stedelijke g oei. Met de ‘ui telijk-e o o is he A ieage da 
-  o dt hie aa  ge e kt. We zete  i  op de ealisaie a  .  o i ge  tot  et ehoud 

a  leek aliteit e  et aa da ht oo  de e e giet a siie e  de etaal aa heid a  de oo aad i  ee  zi h 
e e i hig o t ikkele de egio ale o i g a kt. De i zet is o  oo al i e stedelijke lo aies te 
o t ikkele , o dat hie ee het d aag lak oo  oo zie i ge  e  i f ast u tuu  o dt e g oot e  o s 

aa de olle la ds hap o dt ehoude . Bi e stedelijke lo aies zij  e hte  aak o ple . De sa e e ki g 
tusse  o e hede , o t ikkelaa s, o po aies e  elegge s da  esse ieel. Daa o  zete  ij als M‘A i  op: 

 

. Het e s elle  a  za hte  o i g ou pla e  die o oldoe de oo tga g ke e , et ee  i zet a  
.  o i ge  sta t ou  i  . Met het oog op de e odigde e e giet a siie is de i zet dat deze 

o i ge  e e gie eut aal e  gas ij o de  ge ealisee d, aa ij e de a kt uitdage  tot 
e e giele e e de o i ge . 
 

. Het e s elle  a  de o ple e i e stedelijke e di hi g, et ee  i zet a  .  o i ge  de 
ko e de  jaa  doo : 

a. Het e oe e  a  ee  epe kt aa tal i teg ale p oetui lo aies aa  e kijke  aa  ele e e de et- 
e  egelge i g e  aa  i te sief o dt geë pe i e tee d, geï o ee d e  gelee d, ij oo eeld: 
 Ee  t a sfo aielo aie a ij lu ht ha e  zoals de A hte sluispolde  i  )aa stad e  K o e u g i  

A stel ee ; 
 Ee  OV-lo aie i  elaie tot de “ hiphol o ido , zoals het staio sge ied Nieu -Ve ep; 
 Ee  aoo logs he o t ikkeli gsge ied et ogelijkhede  oo  a tet a siie, zoals “ halk ijk-

Midde  i  Haa le ; 
 Ee  lo aie aa  de a d a  het stedelijk ge ied i  elaie tot het la ds hap, zoals Pa pus i  Al e e; 

. “ he pe keuzes te ake  oo  st ategis he g oeige iede  e  g oe e e  lau e o tou e : de dis ussie 
hie o e  oet u gesta t o de .  

 

. De o t ikkeli g a  i a iële a a ge e te  e  egio aal i st u e ta iu , zoals: 
 Ee  k elpu te pot of egiofo ds; 
 ‘egio ale o t e p e ke i ge , data e  gesta daa disee de eet ethode ; 
 Ee  M‘A A ade  oo  het o ilise e  a  e pe ise e  tools. 

 

. Aa jage s: O  dit te ealise e  e ade e  e ee  gezaghe e d pe soo  a  la delijk kali e  o  de 
et opolita e e s elli g aa  te jage  e  e oe e  e a uit o s idde  ee  aa tal estuu lijke 

t ekke s die egio aal aa sp eekpu t zij  oo  deze opga e.   

 

. Age da ijk e  egio 

Dit doe  ij g ote deels op eige  k a ht! Aa  het ‘ijk age  ij o  ee  i te si e i g a  de 
et okke heid e  de sa e e ki g:  

 e pe i e tee ui te  
 e pe ise/ apa iteit a ou thoude s   
 i a iële i puls o  de e s elli gsa ies a  de g o d te k ijge .   



 

 

 

De E e giet a siie: sa e  aa  ee  CO -a e Met opool egio A ste da  

 

De t a siie aa  ee  s ho e e o o ie is dé opga e a  de toeko st- oo  de leebaa heid, e o o is he 
o t ikkeli g e  i o aiek a ht a  Nede la d e  de Met opool egio A ste da  M‘A .  De hoofdstedelijke 
egio als k a hige oto  a  de Nede la dse e o o ie is ast eslote  hie i  het e s hil te ake . I  ee  a  

de eest di ht e olkte ge iede  a  Eu opa gaat de M‘A de uitdagi g aa . We to e  oplossi ge  aa ij de 
ge uike  e t aal staat die leide  tot i o aie e  e kgelege heid oo  Nede la d. De M‘A is klaa  oo  ee  
olge de stap i  het aa gaa  a  deze uitdagi g sa e  et haa  pa t e s: i o e s, ed ij e , 

ke isi stelli ge  e  a de e . V ijplaatse  oo  e pe i e te  e  li i g la s i  de et opool e i de  st aks 
i iiaie e  e  i a ie i gsst o e . Daa o  o itee t de M‘A zi h aa  ie  spee pu te  o  op de 
e ieu e de e  i teg ale ijze te e ke  die de t a siie aagt:  

 

.Ve ste kte slag aa dige sa e e ki g 

 We fo e e  ee  zakelijk o so iu  a  o e hede , a ktpa ije , ke isi stelli ge  e  
aats happelijke o ga isaies et als doel de ealisaie a  de e e giet a siie te e s elle . Deze 

afsp ake  legge  e ast i  ee  M‘A-E e giet a siieakkoo d et aa da ht oo  et okke heid a  e  
uit isseli g et i o e s/ge uike s e  oss-o e s et a de e te ei e  zoals o e , o iliteit, 
i ulai e e o o ie, e ete i g leek aliteit e  hu a  apital . 

 Voo  de ealisaie a  het akkoo d e  u deli g a  egio ale i iiaie e  ko t uit oe i gs- e  
i o aie apa iteit es hik aa  i  de op i hi g a  ee  uad uple heli  t a siie taskfo e et 
doo taste de CEO. M‘A T iple-heli  pa t e s le e e  estuu lijke t ekke s e  apa iteit oo  dit 
e s elli gstea . 

 Voo  de sa e e ki g i hte  e ee  le e de o ge i g i  et ee  T a siie A ade ie oo  de 
g ootst ogelijke e ui g a  ke is, i o aie e  osso e s. 
 

.Het o so iu  fo ust op ie  the a s i  aa sluii g op het Naio aal E e gieakkoo d e  de E e gie Age da 

) Duu za e ieu ou  e  e e gie espa i g ge ou de o ge i g: oo ko e  ieu e gasaa sluii ge , 
e oege  i oe i g a  lage e e giep estaie o , eaie ieu e a kt e e giele e e de 
ieu ou . Met fo us op de g ootste uitdagi g i  de egio- e s elle  a  % e duu za i g 
estaa de ou : ed ij e  e  o i ge  i zet op k a itaie e jaa afsp ake . Opga e istotaal ,  l . 
o i ge . 

) E e gie espa i g ed ij e  e  i dust ie: ia la gja ige ge iedsge i hte aa pak, e ete de egelge i g 
e  ale i g, o.a. si ule e  i o aie e e e gie espa i g g oot e uike s. 

) E pe i e tee ui te e  ui telijke i passi g s ho e e e gie: e s elle  s ho e op ek e  i passi g 
M‘A s haal, uit ol a te- e  stoo ete , aa ijze  f ee zo es e soepelde egelge i g/ egel ije 
ui te oo  i o aie, te sta te  et Noo dzeeka aal ge ied. 

) ‘egie i o aief et ehee : “a e  et et ehee de , a ktpa ije  e  ei dge uike s e ke  aa  
kete o slag aa  sli e et e ke , i l. CO  s a t g ids. Bi e  ijkpla e  aa  aa dgas af gaat 

e aakt taskfo e sa e ha g ete  e  o slags ste e  o i ge . 
 

. Ge uike  e t aal, et ekke  a  M‘A i o e s op ijk i eau doo  lokale de o aie  

De eg aa  alle M‘A ijke  CO  a  ka  allee  sa e  et ge uike s. Het aakt he  di e t i  hu  
leefo ge i g. Wij et ekke  he  ia lokale de o aie ge ee te ade  e  de o ais he e ieu i ge  op 

ijk i eau . I  het kielzog a  al estaa de g ee - e  it deals gaat elk a  de  ge ee te  i  deze 
egee pe iode aa  de slag et de sta t a  ee  ijkpla , gesteu d doo  het o so iu  aa i  e afsp ake  



 

 

 

ake  o e  aa pak aa dgas ije ijke  e  het e s elli gstea . E a i ge  e  oplossi ge  o de  gedeeld i  
de M‘A-t a siiea ade ie. 

 

. Age da ijk e  egio 

De ka se  die het e s elle  a  de e e giet a siie iedt ku e  allee  geza e lijk o de  opgepakt. 
Daa o e  is al eel uldig o ta t tusse  ijk e  egio. De M‘A aagt a  het ijk i te si e i g a  et okke heid 
e  sa e e ki g oo :  

 Duidelijke e  s elle kade stelli g oo  egio ale uit oe i g aio aal e e gie eleid i l. 
i hi gge e de uitsp ake  gasafsluii g te  ehoe e a  t a siie a hte  de oo deu . 

 Opstelle  a  ee  e e gie i este i gsage da t. . . M‘A-p og a a i l. i a iële a a ge e te  
ijkaa pak e  i  lij  et oo stelle  IPO, VNG e  U ie a  Wate s happe .  

 Deel a e aa  t a siie o so iu  M‘A-e e gieakkoo d, taskfo e e  a ade ie . 

 Continue dialoog over stimuleren innovatie incl. wet- en regelgeving (aanjagen transitie, wegnemen 

belemmeringen, mogelijk maken experimenteerruimte, financiële arrangementen). 

  



 

 

 

Bijlage : Lesse  & aa e eli ge  olge d uit de M‘A P oetui  

 

 De e ste ki g a  het le e d e oge  i  het et e k is zo el ee  e t ale ode lij  i  de o t ikke-li g a  de 
p oetui  als éé  a  de ela g ijkste  uitko ste . De P oetui  d aaide i  ee  ijd dat het et e k ezig as 

et de i ple e taie a  het M‘A- o e a t, dat estuu lijk e  a telijk gesta t e d et de opga e  uit de 
M‘A A ie-Age da e  het M‘A Bu eau e d opge i ht. Aa  ee  fo s deel a  de e i di ge  uit de P oetui  

e kt het M‘A Bu eau eeds. Desal iete i  staa  alle lesse  e  aa e eli ge  i  deze oiie e eld, o  het 
ede plaatje a  o ze sa e e ki g te s hetse . 

 

Creëren van vertrouwen en verbinding 

I  o ze et e ke de sa e e ki g is e t ou e  ee  e t aal eg ip. Allee  ij oldoe de e t ou e  i  
elkaa  e  o ze pa t e s o tstaat de e i di g die odig is o  geza e lijk ee  te e eike . “o s e alle  e 
e hte  og i  oude ele e  aa ij i  ee ste i sta ie p i ai  aa  de eige  ela ge  gekeke  o dt e  e  
o oldoe de e t ou e  is i  a de e pa t e s i e  de egio of daa uite  e  a de e p oje te . Dit ka  
e toe leide  dat i fo aie iet oldoe de  gedeeld o dt, ieu e p oje te  et a g aa  o de  ekeke  e  
tot t aje te  aa i  a telijk estuu de s in stelling worden gebracht in plaats van de verbinding te zoeken.  

- Vertrouwen ontstaat voornamelijk door learning by doing. Door samen te werken leert men elkaars 

belangen en kwaliteiten kennen. De ervaring is dat dit het beste werkt bij daadwerkelijke ontmoeting, zoals 

goede voorbeelden in het economisch domein van de MRA laten zien.  

- Ook op estuu lijk i eau ka  de e i di g e ste kt o de . ‘egulie e o e legge  PHO s e  platfo s  
kunnen zo vol zijn qua agendering dat het goede gesprek daar nauwelijks plaats kan vinden Juist dit goede 

gesprek verstevigt onze samenwerking. 

- In de aanloop naar bestuurlijke overleggen wordt nog weinig door de regio gezamenlijk opgetrokken. Door 

hier sterker op in te zetten groeit het vertrouwen én krijgen bestuurders een sterker regionaal verhaal tot 

hun beschikking. 

- De openheid en transparantie in de samenwerking kan verder versterkt worden. De nieuwe website is een 

belangrijke start om het oude beeld va  de egio als la k o  ij te stelle . 
- De betrokkenheid van raden en staten was een belangrijk uitgangspunt bij het MRA-convenant. Ook dit 

vraagt vertrouwen over en weer. Maximale transparantie en experimenteren met innovatieve vormen van 

betrokkenheid met griffies en raden zijn belangrijk én inspirerend. 

-  

Aa eveli ge  

- Creëer een fysieke ruimte die regionaal gerichte werknemers 1 a 2 dagen per week als werk- en 

ontmoetingsplek kunnen gebruiken. Het MRA Bureau is doende deze ruimte te creëren. Ambtenaren 

moeten vervolgens de stap maken om elkaar ook daadwerkelijk daar te ontmoeten. 

- De diners pensant en de snelkookpansessies uit de Proeftuin gaven ruimte voor het goede bestuurlijke 

gesprek. Laat enkele malen per jaar zulke bijeenkomsten organiseren. 

- Stel gezamenlijk annotaties op (of wissel annotaties uit) zodat het vertrouwen groeit én bestuurders een 

sterker regionaal verhaal tot hun beschikking krijgen. Ook het in kaart brengen en uitwisselen van zaken 

waarover men het ambtelijk níet eens is, kan helpen om én effectief te vergaderen én sneller tot een 

gedeeld verhaal te komen. 

- Erken cultuurverschillen, ga samen aan de slag. Creëer vanuit de Actie-Agenda 2016-2020 meer 

gezamenlijke projecten die belangen en gemeentegrenzen overstijgen (incl. partners). 

- Zorg dat de vernieuwde website van de MRA transparant weergeeft wie wat waar wanneer doet. 

- Heb begrip voor posities en discussies, mislukken van een aanpak, tussentijds bijstellen van doelstelling van 

een project/programma. 

- Betrek raden en staten bij projecten, zorg ook daar voor verbinding buiten eigen portefeuille om. Ga verder 

da  i fo e e  o e  esultaat a hte af , deel ook lastige dossie s of zake  die iet goed gegaa  zij  e  ie  
regionale successen. Benader raadsleden niet als ambtenaren. Denk vanuit het raadslid dat regionaal 

opereert. Zorg voor een informatievoorziening die niet te technisch is. Faciliteer politiek debat. Laat 

duidelijk zien welke regionale keuzes er te maken zijn en wat de lokale doorwerking is, waarom, en wat 

resultaten zijn. Geef heldere financiële verantwoording en neem raadsleden mee in de planning. 

Organiseer bijeenkomsten en informeer tijdsefficiënt. Regionale samenwerking wordt nu nog gezien als iets 



 

 

 

dat nog meer tijd vraagt. In de toekomst zal het gewoon een belangrijk element van het raadswerk zijn dat 

in de 15,9 uur plaatsvindt. Raden zullen dus zelf moeten zoeken naar herprioritering van werkzaamheden 

en eisen moeten stellen, met name aan hun eigen colleges. Daarnaast vraagt het extra aandacht om 

vormen te vinden waarbij werkenderwijs de kennis van raadsleden wordt vergroot. De 

griffiersklankbordgroep kan i.s.m. het MRA-bureau en gesteund door de raden en staten het gesprek met 

politieke partijen aangaan over de profielen van kandidaten; zoek naar mensen met een regiobril. 

 

De brede blik 

De sa e e ki g i e  de M‘A aagt a  alle et okke e  ee  ede lik. Ee  lik die ziet dat ee  opga e 
iet ei digt ij de ge ee teg e s of ij de eige  a ie. Ee  lik die daa o  iet allee  de eige  ela ge  i  a ht 
ee t, aa  ook de egio ale ela ge . Ee  lik die iet aa  ee  opga e als losstaa d kijkt, aa  e ust op 

zoek is aa  de sa e ha g et a de e opga e  e  daa i e  e e tuele osso e s. Ee  ede e lik ka  
ge e d o de  doo  de estaa de o e legst u tuu  i e  de M‘A et de the ais he PHO s; deze odige  

iet uit o  op zoek te gaa  aa  osso e s. Deze ede lik o t ikkele  e gt i zet. Dit aagt o  het eë e  
a  e ha is e  oo  i te isie, o  het oo tdu e d zoeke  aa  s he pte e  i o aie i  egio ale 

sa e e ki gst aje te  e  o  de o t ikkeli g a  o pete ies a  a te a e  e  estuu de s e  het 
sa e e ge  a  de juiste o pete ies i  sa e e ki gst aje te . Niet elke a te aa  zal o e  alle 

e odigde o pete ies es hikke  e  dat hoet ook iet als e i  tea s elkaa  s he p houde  e  aa ulle .  

 

Aa eveli ge  

- Maak tijd om over dit soort vraagstukken na te denken, waak voor verkokering en blikvernauwing 

- Vraag de agendacommissie om integraliteit van vraagstukken (zoals duurzaamheid) en cross-overs 

verschillende portefeuilles te borgen. 

- Maak enkele bestuursadviseurs één dag per week vrij om gezamenlijk in een team zaken op te pakken die 

zij zien liggen. Vul dit aan met andere mensen met vaardigheden op het gebied van bijv. innovatieve 

besluitvorming (design thinking e.d.). 

 

Netwerkend samenwerken 

Naast ee  ede lik aagt de sa e e ki g i  de M‘A ook o  le i iliteit. Veel a  at e  i  egio aal 
e a d plaats i dt is iet i  ee  klassiek p o es te ate . E  o dt eel ge aagd aa  le i iliteit i  het 

aa gaa  a  sa e e ki gs e a de . P o edu es ku e  helpe  o  e ige st u tuu  aa  te e ge , aa  
ku e  p o esse  ook e e  e  f ust e e . De afste i g e  het p o es zij  edoeld oo  k aliteit, de aag 
is of deze u ehaald o dt. Ve s elli g e  le i ilise i g a  het p o es e  ieu e afsp ake  o e  afste i g 
zij  odig o  k alitaief e  s el te ku e  ha dele . We zite  so s ast i  aste st u tu e . Me se  e ke  
aak et aste e a hi ge , st u tu e  e  aa a es a  olle  e  ol e deli g. Ee  et e ksa e le i g 
aag e hte  o  steeds ieu e e a de , e i di ge  e  issele de aa pak et di e se ogelijke 

uitko ste .  

I  de P oetui  is iet ge e kt et ee  a  te o e  aststaa de uitko st of p o es. Ve s hille de o de e pe  
zij  ekeke  e  daa  aa  u ge ie e  e e gie o tsto d i  de M‘A is a ie o de o e  e  zij  aa a es 
getest. Deze a de e aa pak le e de so s age  e  o ust op. Bij t iple heli  pa ije  as ehoete aa  ee  
o ete a ies, i  het et e k as het oeilijk o  die et zij  alle  te fo ule e . De sa e e ki g et 

t iple heli  pa t e s leef i  die zi  su opi aal. 

  



 

 

 

Aa eveli ge  

- Biedt ondersteuning vanuit het MRA Bureau om mee te kijken en mee te denken in MRA-trajecten. Hierbij 

gaat het niet alleen om inhoudelijke regie en overzicht wat er speelt in de regio, maar ook om cultuur, 

regioblik, proactieve houding en teamspirit onder diegenen die samenwerken.  Dit kan in samenwerking 

met o.a. de MRA Academie worden opgepakt. 

- Maak enkele bestuursadviseurs één dag per week vrij om gezamenlijk in een team zaken op te pakken die 

zij zien liggen. 

 

Experi e tere  & risi o’s e e  

De e ieu de sa e e ki g i e  de M‘A e  de opga e  aa  ij geza e lijk oo  staa , age  o  
houdi g a  e pe i e te e . Het uit odige  tot e pe i e t e  i o aie is i  de M‘A A ieage da da  ook 

e oe d als éé  a  de ijf p i ipes oo  uit oe i g. Dit aagt o  lef o  isi o s te du e  e e , o  di ge  
ee s a de s aa  te pakke  da  at e  tot dus e  ge eu de, o  oo ij eige  ela ge  te kijke , o  a de e 
pa t e s op te zoeke . O  dit te e eike  is ee  eilige o ge i g a  ela g, aa i  e se  du e  te 
e pe i e te e , aa  ook ui te hie oo  e  o de steu i g e  si ula s. Het M‘A Bu eau e  de se eta isse  
a  de M‘A-ge ee te  e  -p o i ies ku e  hie i  ee  ol spele . 

 

Aa eveli ge  

- Werk aan een bestuurlijke en ambtelijke cultuur waarin experimenten worden toegejuicht.  

- Zet in op vernieuwende werkvormen, zoals voorgesteld in de proposities van de woningbouwopgave en de 

energietransitie. Denk hierbij aan serious gaming, design thinking, etc. Zoek een aantal mensen die hier 

goed in zijn en die trajecten kunnen ondersteunen. 

- Probeer een lerend en ontwikkelende werkwijze te maken, waar we leren van mislukkingen. Niet door te 

verdonkeremanen, maar juist dat luid en duidelijk te melden.  

 

Wat drijft de beweging in de MRA? 

Ee  a de e o se aie is dat het i  de M‘A so s lasig is o  ee  estuu lijke opd a ht te k ijge , die daa a 
a telijk  eed gea eptee d o dt. De u ge ie a  aagstukke  e  het esef dat oplossi ge  o e  

ge ee teg e ze  hee  gaa  o dt iet o e al ge oeld, of e s hille de deel ela ge  o pli e e  het 
e k ijge  a  ee  estuu lijke opd a ht. Bij ee  t aje t als de P oetui  popt de aag egel aig op i  ie s 

opd a ht doe  jullie dit da ? . E  zij  eel e s hille de estuu lijke i uits e  dat leidt tot ee  egio ale a ia t 
a  het ethoude s odel . Jou  estuu de  il iets dat ij  estuu de  iet il e  daa o  ga ik jou iet 

helpe . De e kd uk oo  de a te a e  die egio aal a ief zij  e  die het aak e aast doe  ka  dit 
e ste ke . De di e teu e  die dit ku e  oplosse  de pe  deze o li te  so s, aa doo  dit 
ethoude s odel i  sta d lijt e  de ge e ste e s elli g e t aagt. De i stelli g a  ee  egieg oep e  

age da o issie zal hie i  ee  posiief efe t he e , is de e a hi g.  

 

Aa eveli ge  

- Zoek vanuit het MRA-bureau en de secretarissen de scherpte en de synergie op in de ambtelijke 

samenwerking, met duidelijke opdrachtverlening maar ook voldoende flexibiliteit. 

 

De regio en al haar partners 

Eé  a  de doele  a  de P oetui  as o  te e pe i e te e  et a de e sa e e ki gspa t e s. I  het ge al 
a  de sa e e ki g egio-‘ijk ko t aa  o e  dat het aak lasig is é ht sa e  te e ke . Me ha is e  die 
e hie  es h ij e  oo  de M‘A, zij  ook aa  ijkszijde te i de . ‘egel aig zie  e a uit de ijkso e heid de 

ele  o  te gaa  stu e  e  a uit de egio ook ij a de e s o  gestuu d te o de . Het is ee  oo tdu e d 
aa  elkaa  kijke  da  e  e ht i  slage  sa e  e ieu e d aa  ee  opga e te e ke . Deze ele e  

doo eke  zal aa  eide zijde  s he pte age . Ook zie  e dat e  aak op deelte ei e  o dt sa e ge e kt 
elke ge ee te et eige  o ta te  ij i iste ies  aa  dat dit og o oldoe de st ategis h e  o e lokaal 

ge eu t. Hie doo  o dt og te eel i  losse t aje te  ge e kt i  plaats a  egio o e koepele d, te ijl daa  
juist ee aa de is o  elkaa  te e ste ke  e  a  elkaa  te le e . Daa aast as het doel o  ee  t iple heli  



 

 

 

sa e e ki g aa  te gaa . Duidelijk is dat e dit, o da ks alle goede oo e e s, aak og oeilijk i de . Dit 
lijkt deels te ko e  uit ee  ge ek aa  e t ou e , e gelijk aa  et de pat o e  tusse  ge ee te  e /of 
p o i ies: e e ke  aa  o ze eige  ela ge , aa ij sa e  et a de e  ee  opga e aa gaa  o pli ee t. 
Dit lijkt ook deels te ko e  doo  de e s hille de tale  die e sp eke . We eg ijpe  elkaa  iet alijd e  i de  
het daa o  oeilijk de e i di g te ake .  E  de aag die egel aig opko t is op elk o e t i  ee  
p o es het oppo tuu  is o  de t iple heli  op te zoeke . Het efe t hie a  is el dat e eel ijd k ijt zij  et 
de afste i g tusse  pu lieke pa ije  e  uitei delijk pas a de e pa t e s opzoeke  als e e  sa e  uit zij . 
Datzelfde geldt oo  de et okke heid a  i o e s i  o ze t aje te . 

 

Aa eveli ge  

- Experimenteer in een aantal trajecten expliciet met een veel intensievere samenwerking van publieke en 

private partners, van regio en Rijk. Daarin kan ook verbindend en overkoepelend gewerkt worden zoals in 

het voorgestelde energie-consortium. Ga door met het gezamenlijk doen en delen van experimenten en 

projecten. Spreek uit wat de belangen, insteek of obstakels zijn en ruimte is die wel/niet wordt gegeven. 

- Doe dat ook met de betrokkenheid van inwoners. Een dossier als Energietransitie grijpt in op het dagelijks 

leven van mensen.  

- Wees als regio, Rijk en koepels duidelijk over lopende trajecten en over conflicten die zich voor kunnen 

doen in tijd. Deel daarnaast informatie met elkaar over processen die lopen met betrekking tot 

afstemming, of vergelijkbare/aanpalende inhoudelijke dossiers (indien bekend).  

- Zoek afstemming met elkaar en geeft tijd en begrip bij het leren kennen van elkaars krachten, belangen en 

insteek. Discussieer, schuur en erken elkaars belang.  

 

Praktisch 

O da ks dat het ela g a  de egio ale sa e e ki g eed o dt o de s h e e , is het u og iets a  
e ij . Hie doo  o tstaa  e egi ge  aa i  het egio- e k o de s eeu t o de  dagelijkse e kzaa hede  of 

i iiaie e  uit de egio zelfs a t ou e d o de  aa gekeke . Dit e pt het apa iteits aagstuk op: sluit de 
ijze aa op ij o szelf u geo ga isee d he e  el aa  op o ze a iies? 

Daa aast zie  e dat eelal si pel eg het o e zi ht ist. Ee  o e zi ht a  at e  al zoal ge eu t i  de egio 
op ee  o de e p e  ie i  de egio ezig is et epaalde o de e pe . Hie doo  lope  e ka se  is op 
ke isuit isseli g, toepassi g a  est p a i es e  ops hali gs ogelijkhede . 

 

Aa eveli ge  

- Wees ambitieus maar heb oog voor organisatiekracht en benodigde capaciteit en laat dit onderdeel zijn in 

plannen van aanpak. Zowel bij de woningbouwopgave als energietransitie is sprake van 

capaciteitsknelpunten. Om die reden worden versnellingsteams voorgesteld, het capaciteitsvraagstuk 

(bestaande capaciteit in regio) dient onderdeel te zijn van de uitwerking daarvan. Daarnaast kan zo 

capaciteit geclusterd worden om regionale opgaven op te pakken. 

- C eëe  ee  tool aa ee a te a e  akkelijk ollega s ku e  i de  i  de egio die hie ee bezig zijn. 

Hiervoor is eerder een idee uitgewerkt door de MRA-traineepool en de Stadsregio. 

 



Regio’s doen het! Doet u mee!?

Regio’s werken aan economische groei, doet u mee? 

Vanaf de zomer van 2016 hebben wij, de bestuurders van de zes proeftuinregio’s 

Noordoost Fryslân, regio Zwolle, Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, Zeeland 

en Stedelijk Gebied Eindhoven, onze regionaal-economische samenwerking versterkt. 

De toepassing van de aanbevelingen uit het rapport ‘Maak verschil’ van de Studiegroep 

Openbaar Bestuur heeft focus en versnelling gebracht in onze samenwerking. Met als doel 

om op slagvaardige en efi ciënte wijze regionale opgaven op te pakken. Zo versterken wij de 
economische structuur en kunnen wij meer groei realiseren.

Nu pakken wij door! Wij roepen het nieuwe kabinet op om mee te doen:

Erken de verschillen tussen regio’s! Bezie de regio - in al haar verschijningsvormen - als fl exibel 
netwerk waar overheden, ondernemers en kennisinstellingen samen afspraken maken over opgaven, 

met als doel om economische groei te realiseren. Zorg voor regionaal maatwerk in nai onaal beleid.

Regio s nemen het voortouw. Ondersteun deze beweging door partnerschap te bieden 
en daarmee te komen tot regiodeals voor versterking van de economie.

Organiseer de benodigde fi nanciële arrangementen. Lang niet ali jd betekent dit meer geld, wel 
nieuwe manieren om middelen van gemeenten, provincies, Rijk en private pari jen te organiseren 
rondom de verschillende opgaven die er zijn. Zo kunnen wij gezamenlijk bijdragen aan het realiseren 
van de regionale opgaven en de opgaven van het kabinet.

Zorg dat de werelden van Den Haag  en de regio  elkaar ontmoeten. Spreek eenduidig richi ng 
regionale pari jen. Laat departementale a’wegingen, overlegstructuren en geldstromen aansluiten op 
de verschillende regionale opgaven. Creëer daarvoor aan rijkszijde één aanspreekpunt per regio, die 

verbinding en doorzei  ngsmacht organiseert in Den Haag.  

De snelheid en urgeni e van de transii es in onze economie vragen om adapi e’ handelen en praki sch 
doen! Benut de mogelijkheden van huidige wet elijke en fi nanciële instrumenten, zorg dat ze ten 

dienste staan van de opgaven van en tussen regio s. Wees bereid tot aanpassingen waar deze nodig zijn.

Deze manier van samenwerken binnen regio s en tussen overheden en andere pari jen is nieuw 
en vraagt i jd, van ons allemaal. Investeer daarom in kennis, competeni es en vaardigheden om 

eff eci ever en fl exibeler samen te werken, in het bijzonder met inwoners en volksvertegenwoordigers.

De bestuurders van de zes proeftuinen ‘Maak verschil‘

Den Haag, 27 maart 2017



PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Informatie over Metropool Regio Amsterdam (MRA) 

Kern mededeling: 

Bij deze mededeling ontvangt u de globale begroting van de MRA voor 2018 en 
wordt u bijgepraat over de activiteiten om Raads- en Statenleden te betrekken 
bij de MRA. 

Mededeling: 

U ontvangt bij deze mededeling ter informatie de globale begroting van de MRA 
zoals vastgesteld in de regiegroep in april j l . en de bijbehorende brief en toelich
ting. Via de eigen Flevolandse begroting besluit u in het najaar over de bijdrage 
van de provincie Flevoland aan de MRA. 

Bij het opstellen van de MRA Agenda is het belang benadrukt van betrokkenheid 
van raads- en statenleden bij de ontwikkeling en deze agenda. Ook in het conve
nant is het creëren van draagvlak en betrokkenheid van raads- en statenleden bij 
de MRA onderstreept. Er worden inmiddels diverse acties ondernomen om deze 
te vergroten: 
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Ter kennisname aan PS en 

burger leden 

In verschillende deelregio's van de MRA zijn bijeenkomsten georganiseerd 
met raads- en statenleden. 
De MRA Klankbordgroep Griffiers is ingesteld, deze levert input voor de 
interactie met raden en staten. 
In het najaar van 2017 wordt een conferentie voor raads- en statenleden 
georganiseerd. 
Verkenning is gestart naar het publiceren van besluitvormingsinformatie op 
de site van de MRA ten behoeve van de volksvertegenwoordigers. 
Via de griffie ontvangt u sinds kort een maandelijks voortgangsbericht over 
de activiteiten van de MRA. 
Na de zomer wordt een Plan van Aanpak 2017-2018 opgesteld. Hierin zal 
onder andere aandacht zijn voor de raadsverkiezingen van 2018. Ook zal 
worden ingegaan op het MRA congres in 2018. 
Het convenant voorziet consultatie voor Raden en Staten voor de jaarstukken 
en de strategische werkplannen. Op deze manier wordt u uitgenodigd uw 
vertegenwoordigers in de MRA input te geven voor de afspraken die in regio
naal verband worden gemaakt. 
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Onderwerp Aanbieding Globale MRA Begroting 2018 

 

Geachte collegeleden, 

 

Graag bieden wij u namens de MRA Regiegroep de eerste globale begroting van de MRA aan. Deze 

globale begroting, inclusief toelichting, is door de MRA Regiegroep op 6 april jl. vastgesteld. De uit-

voering van MRA Agenda is het vertrekpunt voor deze globale begroting. De begroting gaat uit van 

een financiële bijdrage van de deelnemers die gelijk is aan de bijdrage 2017. U treft de globale begro-

ting en de toelichting in twee bijlagen van deze brief aan. 

 

Het begrotingsproces van de Metropoolregio Amsterdam is op 1 januari 2017 gestart. In de komende 

maanden wordt deze globale begroting in de platforms uitgewerkt en samengevoegd tot de integra-

le Begroting 2018, het MRA Jaarplan 2018 en de meerjarenraming. De Regiegroep stelt de integrale 

MRA begroting in oktober a.s. vast. Voorafgaande aan de vaststelling van deze documenten in de 

Regiegroep worden deze documenten u ter consultatie aangeboden.  

 

Om de gewenste transparantie en betrokkenheid van raden en staten bij de MRA te vergroten ver-

zoeken wij u deze brief met uw verteg0enwoordigende orgaan te delen. In het eerstvolgende MRA 

Raads- en Staten bericht wordt melding gemaakt dat de Regiegroep de globale begroting met toe-

lichting naar alle deelnemers heeft verzonden.  

 

Separaat wordt naar alle deelnemers het verzoek voor betaling van  de vastgestelde jaarlijkse finan-

ciële bijdrage van 2017 aan de MRA verzonden. 

 

Middels deze brief hopen wij u voor dit moment voldoend te hebben geïnformeerd.  

Retouradres: Strawinskylaan 1779, 1077 XX Amsterdam      

Aan gedeputeerde staten van provincie Flevoland 

t.a.v. provinciesecretaris heer van der Wal 

Per e-mail verzonden aan  

t.van.der.wal@flevoland.nl 
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Met vriendelijke groet, 

namens de MRA Regiegroep,  

de secretaris van de MRA Regiegroep, 

 

 
 

Rijk van Ark  

Directeur MRA Bureau 

 

 

Bijlagen:  

1. MRA_Begroting_2018_20170309 

2. notitie_ToelichtingMRABegroting2018_20170406 



MRA Begroting 2018 op hoofdlijnen
Concept

Lasten totaal Toelichting bij de lasten:

Uitvoering Platform Economie € 4.950.000 Omschrijving Begroot

Uitvoering Platform Ruimte € 1.200.000 Platform Economie

Uitvoering Platform Mobiliteit € 0 Ruimte geven aan wonen en werken € 980.380

MRA Bureau € 1.575.000 Slimmer en innovatiever werken € 500.000

Onvoorzien € 216.204 De Leefkwaliteit verbeteren € 0

Versnellen van de transitie naar een schone economie € 300.000

totale lasten € 7.941.204 Beter verbinden € 0

De MRA klimaatbestendig maken € 0
De MRA wendbaarder maken € 150.000

Werkprogramma Platform Economie € 3.019.620

Baten Totaal Platform Economie € 4.950.000

Gemeenten: €1.50 per inwoner € 3.551.714

Prov. Noord-Holland: gelijke bijdrage Amsterdam € 1.216.406 Platform Ruimte

Prov. Flevoland: gelijke bijdrage Almere € 294.020 Ruimte geven aan wonen en werken € 180.000

Gemeente Amsterdam: extra bijdrage Economie € 1.439.532 Slimmer en innovatiever werken € 30.000

Provincie Noord-Holland: extra bijdrage Economie € 1.439.532 De Leefkwaliteit verbeteren € 170.000

Versnellen van de transitie naar een schone economie € 200.000

totale inkomsten € 7.941.204 Beter verbinden € 0

De MRA klimaatbestendig maken € 100.000

De MRA wendbaarder maken € 0

Werkprogramma Platform Ruimte € 520.000

Totaal Platform Ruimte € 1.200.000

Platform Mobiliteit

Totaal Platform Mobiliteit € 0

MRA Bureau

Personele lasten € 620.000

Budget programma- en projectmanagement € 445.000

Bureaukosten € 290.000

Congres en onderzoek € 220.000

Totaal MRA Bureau € 1.575.000

Totaal begroting MRA 2018 € 7.725.000

Het Platform Mobiliteit financiert haar activiteiten vanuit BDU middelen 

van de MRA partners, en heeft geen bestedingen vanuit de MRA 

begroting
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Aan:  Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 

Datum:  6 april 2017 

Bijlage:  4a (behorende bij agendapunt 4) 

Onderwerp: Begroting op hoofdlijnen voor de MRA 2018 

Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 – 20002447) 

 

 

 

Gevraagde afspraken: 

o De begroting 2018 op hoofdlijnen voor de MRA vast te stellen (bijlage 4b) 

o De uitgangspunten voor de Planning & Control cyclus van de MRA  vast te stellen 

 

 

Inleiding 

In bijlage 4b treft u de begroting op hoofdlijnen voor de MRA in 2018. De lasten kant van deze 

begroting is opgebouwd uit vijf onderdelen; de deelbegrotingen van de Platforms  Economie, 

Ruimte en Mobiliteit, de lasten voor het MRA Bureau (de organisatie) en een post ‘onvoorzien´. De 

deelbegrotingen van de Platforms Economie en Ruimte worden vastgesteld in het Bestuurlijk 

Overleg Economie en het Bestuurlijke Overleg Ruimte. Met de  deelbegroting van het Platform 

Mobiliteit zijn geen lasten gemoeid: alle activiteiten van dit Platform worden bekostigd  vanuit de 

BDU middelen van de betrokken MRA partners. Zij doen geen aanspraak op de bijdrage van de 

convenantdeelnemers.  

 

Gehanteerde uitgangspunten begroting 2018 

 De omvang van de MRA-begroting 2018 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2017. Ook de 

verdeling van de middelen over de drie platforms blijft gelijk. De hernieuwde MRA 

samenwerking is gestart in 2017. Daardoor ontbreken ervaringscijfers en reden tot 

aanpassing. Voor de begroting in 2019 zal op basis van de ervaringen uit 2017 in 2018 een 

procesvoorstel worden gedaan door de Agendacommissie hoe om te gaan met een wijziging 

van de omvang van de MRA begroting of verschuivingen tussen de verschillende onderdelen 

van de begroting. 

 

 De MRA-begroting kent de volgende (bestaande) opbouw: 

- Economie 

- Ruimte 

- Mobiliteit 

- MRA-bureau 

- Onvoorzien 

 

 Voor 2018 vindt geen indexatie plaats op de financiële basisbijdrage voor de bekostiging van 

de samenwerking  

- Voor gemeenten is de basisbijdrage 2018  € 1,50 per inwoner per gemeente 

- Voor provincie Noord-Holland en Flevoland is de basisbijdrage gelijk aan de 

grootste gemeente in hun provincie. 

- Voor de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam is de extra bijdrage 

voor de economische samenwerking voor 2018 gelijk aan die van 2017 

mailto:r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl


 

 
2 

 

  Het inwonertal wordt gebaseerd op CBS-cijfers. Peildatum hiervoor is het aantal inwoners op 

1 januari van het jaar voorafgaand aan begrotingsjaar (voor de bijdrage van 2018 wordt dus 

het inwoneraantal van 1 januari 2017 als peildatum genomen) 

 

 Bestemmingsbeleid van het jaarresultaat: Een eventueel rekeningoverschot zal de regiegroep, 

op voordracht van de agendacommissie,  herbestemmen en terug laten vloeien naar de 

convenantdeelnemers.  

 

Uitgangspunten voor de Planning & Control cyclus van de MRA  

 

1. Begroting op hoofdlijnen  

De platforms stellen in Q1 een begroting op hoofdlijnen voor hun eigen platform vast, en het MRA 

Bureau stelt een  begroting op hoofdlijnen voor het MRA bureau op. Deze begrotingen tezamen 

vormen de MRA Begroting op hoofdlijnen. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt 

vervolgens deze MRA Begroting op hoofdlijnen ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de 

MRA, uiterlijk voor 10 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. 

In deze begroting op hoofdlijnen doet de regiogroep een voorstel voor de financiële basisbijdrage 

voor bekostiging van de samenwerking, opdat de deelnemers hierover kunnen worden 

geconsulteerd en kunnen betrekking in hun eigen begrotingsproces. Conform art. 10.5 van het 

Convenant zendt de regiegroep de begroting op hoofdlijnen ter consultatie naar alle deelnemers 

van het MRA Convenant, uiterlijk voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.  

 

2. Jaarstukken 

Het MRA Bureau maakt in samenwerking met de platforms jaarstukken over het afgelopen jaar. 

Hierin doet zij verslag over de realisatie van MRA Jaarprogramma en legt zij financiële 

verantwoording  af .  (zie 4). De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens de 

jaarstukken  ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, uiterlijk voor 10 april van het 

jaar na het jaar waarover verslag wordt gedaan. Conform art 10.5 van het Convenant stuurt de 

regiegroep deze jaarstukken  ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant 

verzonden, uiterlijk voor 15 april van het jaar na het jaar waarover verslag wordt gedaan. 

In de jaarstukken doet de regiegroep, op voordracht van de agendacommissie, een voorstel voor 

bestemming van het resultaat: het resultaat wordt herbestemd of uitgekeerd aan de 

Convenantdeelnemers. 

 

3. Gedetailleerde MRA begroting 

De begroting op hoofdlijnen voor de MRA-samenwerking, die in Q1 van het jaar is opgesteld, 

wordt vervolgens in Q3 uitgewerkt. De platforms stellen in Q3 deze gedetailleerde begroting voor 

hun platform vast. Tezamen met  een gedetailleerde begroting voor het MRA Bureau vormen deze 

de Gedetailleerde MRA Begroting. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt 

vervolgens de Gedetailleerde MRA Begroting  ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, 

uiterlijk 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De Gedetailleerde MRA 

begroting wordt, conform art 7.2 van het Convenant, ter consultatie naar alle deelnemers van het 

MRA Convenant verzonden, uiterlijk acht weken voor 15 oktober van het jaar voorafgaand aan 

het begrotingsjaar. 
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4. MRA Werkplan 

Het MRA Bureau stelt samen met de platforms een MRA Werkplan op, waarin staat omschreven 

wat het komende jaar aan activiteiten plaats zal vinden, en welke een inhoudelijke onderbouwing 

vormt van de Gedetailleerde MRA begroting. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt 

vervolgens het MRA Jaarprogramma  ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, 

uiterlijk 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waar het MRA Jaarprogramma 

betrekking op heeft. De regiegroep stuurt het MRA-jaarprogramma , conform art. 7.2 van het 

Convenant, ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant, uiterlijk acht weken 

voor 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waar het MRA Jaarprogramma betrekking 

op heeft. 

 

Ieder jaar ligt dus in april ter vaststelling voor in de Regiegroep van de MRA een Jaarverslag van 

het afgelopen jaar en een begroting op hoofdlijnen voor het volgende jaar (punt 1 en 2). In oktober 

ligt ter vaststelling voor in de Regiegroep van de MRA een gedetailleerde begroting en een MRA 

Jaarprogramma voor het volgende jaar (punt 3 en 4). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bezoekadres 

WTC Amsterdam 

I-tower, second floor 

Strawinskylaan 1779 

1077 XX Amsterdam 

 

info@metropoolregioamsterdam.nl 

LET OP: dit betreft de publicatieversie van het conceptverslag van de Regiegroep van de Metropoolre-

gio Amsterdam. In de eerstvolgende bijeenkomst van de Regiegroep zal het oorspronkelijke concept-

verslag ter vaststelling voor liggen. 

Opening en mededelingen 

Franc Weerwind opent als tweede vicevoorzitter de vergadering. Door afwezigheid van Eberhard van der 

Laan en Johan Remkes zit hij de vergadering voor.  

 

 

Afspraak vormende agendapunten: 

1. Verslag oprichtingsbijeenkomst Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 6 maart 2017 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag, dat daarmee is vastgesteld. 

 

2. Aanvulling convenant: gemeente Uitgeest 

In de Regiegroep wordt afgesproken dat de gemeente Uitgeest deel gaat nemen aan de MRA samenwer-

king, als onderdeel van de deelregio IJmond, en als partner wordt toegevoegd aan het convenant. Bij de 

Overleg Regiegroep van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum 6 april 2017 

Locatie 

Notulist 

Amsterdam, Metropolitan Boardroom in het WTC op de Zuid As 

Remco Rienties, MRA Bureau, 06 - 20002447, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl 

 

  

 
Aanwezigen Franc Weerwind (vervangend voorzitter, deelregio Flevoland), Kajsa Ollongren (deelregio 

Amsterdam), Wimar Jaeger (deelregio Gooi- en Vecht), Dennis Straat (deelregio 

Zaanstreek-Waterland), Arjen Verkaik (deelregio IJmond), Joyce Langenacker (deelregio 

Zuid-Kennemerland), Elisabeth Post (Provincie Noord-Holland), Leen Verbeek (Provincie 

Flevoland), Ina Adema (deelregio Flevoland), Derk Reneman (deelregio Amstelland-

Meerlanden, Vervoerregio), Don Bijl (deelregio Zaanstreek-Waterland, Vervoerregio), 

Luzette Wagenaar (deelregio Zaanstreek-Waterland), Michiel Rijsberman (Provincie 

Flevoland), Pieter Broertjes (deelregio Gooi- en Vecht), Marian van der Weele (deelregio 

Amstelland-Meerlanden) 

Ondersteuning 

Gasten 

Afwezig 

Rijk van Ark (Directeur MRA Bureau), Remco Rienties (Directiesecretaris MRA Bureau) 

- 

Eberhard van der Laan (deelregio Amsterdam), Johan Remkes (Provincie Noord-Holland), 

Mirjam van ’t Veld (deelregio Amstelland-Meerlanden), Miriam van Meerten (deelregio 

Gooi- en Vecht) 
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eerstvolgende aanpassing van het Convenant versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam zal 

de gemeente Uitgeest worden opgenomen in de lijst van deelnemers.  

 

3. Governance: rollen en taken van de Regiegroep MRA en de Agendacommissie MR 

In de bijlage bij dit agendapunt is  per abuis Jaap Lodders genoemd als Regiegroeplid namens Provincie 

Flevoland; dit moet zijn Michiel Rijsberman. In de bijlage bij dit agendapunt staat daarnaast dat er nog een 

vacature is voor de deelregio Zuid-Kennemerland; deze vacature is inmiddels is vervult in de persoon van 

wethouder Gerard Kuiper vanuit Zandvoort.  

 

Naar aanleiding van de gevraagde afspraken wordt afgesproken om voor 2017 de acht weken termijn al-

leen van toepassing te verklaren op financieel majeure stukken en strategische politiek-bestuurlijk gevoeli-

ge stukken. Bovendien geldt deze acht weken termijn alleen voor bespreking in de Regiegroep (en niet 

voor de bespreking in de Agendacommissie of de bestuurlijke overleggen van de Platforms). Daarnaast 

wordt de Agendacommissie verzocht om met een voorstel te komen over hoe om te gaan met de aanlever-

termijnen en procedures voor het jaar 2018 en verder. 

 

Bij dit agendapunt worden nog twee aanvullende afspraken gemaakt: 

Met betrekking tot vervanging in de Regiegroep (bij afwezigheid van een van de Regiegroepleden) wordt 

afgesproken dat er alleen bestuurlijk wordt vervangen (dus niet ambtelijk), en dat het de deelregio’s vrij 

staat om hier zelf passende afspraken over te maken. Daarbij benadrukt de Regiegroep dat het uitgangs-

punt altijd moet zijn dat alle oorspronkelijke leden van de Regiegroep aanwezig zijn, en dat zo min moge-

lijk vervangen wordt. 

Met betrekking tot de openbaarheid van stukken wordt afgesproken dat voor de vergadering van de Re-

giegroep in principe alleen de agenda openbaar is; de bijlagen worden in ieder geval niet openbaar ge-

maakt voordat deze in de Regiegroep zijn besproken. Na bespreking in de Regiegroep wordt per bijlage 

besloten over het al dan niet openbaar maken. 

 

4. MRA begroting op hoofdlijnen 2018 

De Regiegroep stelt de begroting op hoofdlijnen voor 2018 vast. Daarbij wordt afgesproken om elk jaar bij 

de verantwoording over het voorgaande jaar ook inzichtelijk te maken  (in ieder geval voor de Platforms 

Economie en Ruimte) welke andere gelden beschikbaar komen door inzet van de MRA middelen. Door het 

inzichtelijk maken van deze multipliers komt de waarde van de MRA samenwerking (en de financiële inves-

tering daarin) beter naar voren. 

 

Zowel de begroting op hoofdlijnen in april van ieder jaar als de gedetailleerde begroting (inclusief werk-

plan) in oktober van elk jaar zullen naar de colleges van alle deelnemende partners worden gestuurd. De 

colleges kunnen vervolgens zelf bepalen of en hoe deze gedeeld worden met hun Raden en Staten. 

 

Meningsvormende agendapunten: 
 

5. Resultaten onderzoek verbindingen MRA platforms en portefeuillehouder overleggen 

De Regiegroep neemt kennis van de resultaten van het onderzoek van de heren Bijl en Verbeek, en spreekt 

af dat de huidige indeling van bestuurlijke overleggen gehandhaafd blijft, en dat over  anderhalf à twee jaar 

wordt geëvalueerd hoe dit loopt. In de tussentijd wordt goed  aandacht besteed aan een goede communi-

catie en transparantie met betrekking tot de processen van regionale afspraken in bestuurlijke overleggen. 
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6. Bouwstenen plan van aanpak betrekken Raden en Staten bij de MRA 

De Regiegroep constateert dat er onder de Raads- en Statenleden een veelkleurigheid aan behoeften is. In 

de informatievoorziening richting Raads- en Statenleden is een grote rol weggelegd voor bestuurders zelf. 

Het MRA Bureau is een klein bureau en kan niet dit volledige proces op zich nemen. Zij kan de bestuurders 

wel voorzien van goede informatie. Bestuurders kunnen vervolgens de lijnen binnen hun eigen organisatie 

en deelregio benutten om deze te verspreiden. 

 

Afgesproken wordt om in het plan van aanpak ook de mogelijkheid van een klankbordgroep op MRA schaal 

voor Raads- en Statenleden te vermelden, hoewel dit dan wel nadrukkelijk op initiatief van de Raads- en 

Statenleden zelf moet worden georganiseerd. De Raadsleden worden ook goed betrokken bij het organise-

ren van de Raads- en Statenledenconferentie dit najaar.  

 

Agendapunten ter kennisname: 
 

7. Voortgang MRA Agenda 

De Regiegroep neemt kennis van de stand van zaken van de uitvoering van de MRA Agenda. Deze verloopt 

voorspoedig: in het stoplichtenmodel komen steeds meer acties op groen te staan, wat betekent dat er 

resultaten worden geboekt.  

 

8. Resultaten MRA Proeftuinen 

De Regiegroep neemt kennis van de uitkomsten van het MRA Proeftuin project. Naar aanleiding van de 

discussie die bij dit agendapunt gevoerd wordt geeft de Regiegroep mee aan de Platforms en Portefeuille-

houdersoverleggen dat de inhoudelijke uitkomsten en aanbevelingen uit de MRA Proeftuin in de bestaan-

de structuren moeten worden belegd. Het wordt als onwenselijk beschouwd om nieuwe bestuurlijke gre-

mia hiervoor in te richten. Afspraken over het verdere proces en de te ondernemen acties worden in de 

daarvoor bestemde Platforms of Portefeuillehouder overleggen gemaakt.  

 

9. Lobby 

Dit punt wordt ter kennisname aangenomen. 

 

10. Metropoolregio Amsterdam Bestuurdersconferentie 

Dit punt wordt ter kennisname aangenomen. 

 

11. MRA planning 2017/2018 

Dit punt wordt ter kennisname aangenomen. 
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Aan:  Regiegroep Metropoolregio Amsterdam 

Datum:  6 april 2017 

Bijlage:  4a (behorende bij agendapunt 4) 

Onderwerp: Begroting op hoofdlijnen voor de MRA 2018 

Opsteller: Remco Rienties (r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 – 20002447) 

 

 

 

Gevraagde afspraken: 

o De begroting 2018 op hoofdlijnen voor de MRA vast te stellen (bijlage 4b) 

o De uitgangspunten voor de Planning & Control cyclus van de MRA  vast te stellen 

 

 

Inleiding 

In bijlage 4b treft u de begroting op hoofdlijnen voor de MRA in 2018. De lasten kant van deze 

begroting is opgebouwd uit vijf onderdelen; de deelbegrotingen van de Platforms  Economie, 

Ruimte en Mobiliteit, de lasten voor het MRA Bureau (de organisatie) en een post ‘onvoorzien´. De 

deelbegrotingen van de Platforms Economie en Ruimte worden vastgesteld in het Bestuurlijk 

Overleg Economie en het Bestuurlijke Overleg Ruimte. Met de  deelbegroting van het Platform 

Mobiliteit zijn geen lasten gemoeid: alle activiteiten van dit Platform worden bekostigd  vanuit de 

BDU middelen van de betrokken MRA partners. Zij doen geen aanspraak op de bijdrage van de 

convenantdeelnemers.  

 

Gehanteerde uitgangspunten begroting 2018 

 De omvang van de MRA-begroting 2018 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2017. Ook de 

verdeling van de middelen over de drie platforms blijft gelijk. De hernieuwde MRA 

samenwerking is gestart in 2017. Daardoor ontbreken ervaringscijfers en reden tot 

aanpassing. Voor de begroting in 2019 zal op basis van de ervaringen uit 2017 in 2018 een 

procesvoorstel worden gedaan door de Agendacommissie hoe om te gaan met een wijziging 

van de omvang van de MRA begroting of verschuivingen tussen de verschillende onderdelen 

van de begroting. 

 

 De MRA-begroting kent de volgende (bestaande) opbouw: 

- Economie 

- Ruimte 

- Mobiliteit 

- MRA-bureau 

- Onvoorzien 

 

 Voor 2018 vindt geen indexatie plaats op de financiële basisbijdrage voor de bekostiging van 

de samenwerking  

- Voor gemeenten is de basisbijdrage 2018  € 1,50 per inwoner per gemeente 

- Voor provincie Noord-Holland en Flevoland is de basisbijdrage gelijk aan de 

grootste gemeente in hun provincie. 

- Voor de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam is de extra bijdrage 

voor de economische samenwerking voor 2018 gelijk aan die van 2017 
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  Het inwonertal wordt gebaseerd op CBS-cijfers. Peildatum hiervoor is het aantal inwoners op 

1 januari van het jaar voorafgaand aan begrotingsjaar (voor de bijdrage van 2018 wordt dus 

het inwoneraantal van 1 januari 2017 als peildatum genomen) 

 

 Bestemmingsbeleid van het jaarresultaat: Een eventueel rekeningoverschot zal de regiegroep, 

op voordracht van de agendacommissie,  herbestemmen en terug laten vloeien naar de 

convenantdeelnemers.  

 

Uitgangspunten voor de Planning & Control cyclus van de MRA  

 

1. Begroting op hoofdlijnen  

De platforms stellen in Q1 een begroting op hoofdlijnen voor hun eigen platform vast, en het MRA 

Bureau stelt een  begroting op hoofdlijnen voor het MRA bureau op. Deze begrotingen tezamen 

vormen de MRA Begroting op hoofdlijnen. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt 

vervolgens deze MRA Begroting op hoofdlijnen ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de 

MRA, uiterlijk voor 10 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. 

In deze begroting op hoofdlijnen doet de regiogroep een voorstel voor de financiële basisbijdrage 

voor bekostiging van de samenwerking, opdat de deelnemers hierover kunnen worden 

geconsulteerd en kunnen betrekking in hun eigen begrotingsproces. Conform art. 10.5 van het 

Convenant zendt de regiegroep de begroting op hoofdlijnen ter consultatie naar alle deelnemers 

van het MRA Convenant, uiterlijk voor 15 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.  

 

2. Jaarstukken 

Het MRA Bureau maakt in samenwerking met de platforms jaarstukken over het afgelopen jaar. 

Hierin doet zij verslag over de realisatie van MRA Jaarprogramma en legt zij financiële 

verantwoording  af .  (zie 4). De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt vervolgens de 

jaarstukken  ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, uiterlijk voor 10 april van het 

jaar na het jaar waarover verslag wordt gedaan. Conform art 10.5 van het Convenant stuurt de 

regiegroep deze jaarstukken  ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant 

verzonden, uiterlijk voor 15 april van het jaar na het jaar waarover verslag wordt gedaan. 

In de jaarstukken doet de regiegroep, op voordracht van de agendacommissie, een voorstel voor 

bestemming van het resultaat: het resultaat wordt herbestemd of uitgekeerd aan de 

Convenantdeelnemers. 

 

3. Gedetailleerde MRA begroting 

De begroting op hoofdlijnen voor de MRA-samenwerking, die in Q1 van het jaar is opgesteld, 

wordt vervolgens in Q3 uitgewerkt. De platforms stellen in Q3 deze gedetailleerde begroting voor 

hun platform vast. Tezamen met  een gedetailleerde begroting voor het MRA Bureau vormen deze 

de Gedetailleerde MRA Begroting. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt 

vervolgens de Gedetailleerde MRA Begroting  ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, 

uiterlijk 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De Gedetailleerde MRA 

begroting wordt, conform art 7.2 van het Convenant, ter consultatie naar alle deelnemers van het 

MRA Convenant verzonden, uiterlijk acht weken voor 15 oktober van het jaar voorafgaand aan 

het begrotingsjaar. 
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4. MRA Werkplan 

Het MRA Bureau stelt samen met de platforms een MRA Werkplan op, waarin staat omschreven 

wat het komende jaar aan activiteiten plaats zal vinden, en welke een inhoudelijke onderbouwing 

vormt van de Gedetailleerde MRA begroting. De Agendacommissie coördineert dit proces, en legt 

vervolgens het MRA Jaarprogramma  ter vaststelling voor aan de Regiegroep van de MRA, 

uiterlijk 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waar het MRA Jaarprogramma 

betrekking op heeft. De regiegroep stuurt het MRA-jaarprogramma , conform art. 7.2 van het 

Convenant, ter consultatie naar alle deelnemers van het MRA Convenant, uiterlijk acht weken 

voor 15 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waar het MRA Jaarprogramma betrekking 

op heeft. 

 

Ieder jaar ligt dus in april ter vaststelling voor in de Regiegroep van de MRA een Jaarverslag van 

het afgelopen jaar en een begroting op hoofdlijnen voor het volgende jaar (punt 1 en 2). In oktober 

ligt ter vaststelling voor in de Regiegroep van de MRA een gedetailleerde begroting en een MRA 

Jaarprogramma voor het volgende jaar (punt 3 en 4). 
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