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Onderwerp 
Opdrachtformulering rapporteur aan Raadtafel MRA  
 
1. Beslispunten 

1. De definitieve opdrachtformulering voor de rapporteur MRA Raadtafel 
nieuwe stijl vast te stellen. 

 
2. Doelstelling programmabegroting 
7.1 Bestuur: De betrokkenheid bij regionale samenwerkingsverbanden en de be-
langenbehartiging zoals bij de Metropoolregio Amsterdam te versterken. 
De MRA Raadtafel ‘oude stijl’ (Raadtafel32) was het platform van volksvertegen-
woordigers uit de raden en Staten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Tij-
dens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld over de aanpak van het proces 
van majeure thema's binnen het netwerk van de MRA en worden de mogelijkhe-
den waarop de raden en Staten goed worden betrokken bij de MRA-onderwerpen 
besproken.  
 
3. Eerdere behandeling  
Op 17 november 2021 heeft de commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving  
de volgende wensen voor de opdrachtformulering van de rapporteur meegege-
ven: 

1. De Flevolandse belangen goed borgen in de rol van de rapporteur; 
2. Controle op de MRA voornamelijk op het proces: op tijd leveren van stuk-

ken, terugkoppeling aan PS en voorkomen van hiaten; 
3. Toezien op de verbetering van de samenwerking binnen de MRA Raad-

tafel in het komende overgangsjaar met behulp van de evaluatie MRA en 
met diverse gremia. 

Het Statenvoorstel is op 8 december 2021 door uw Staten als hamerstuk vastge-
steld. De MRA Raadtafel ‘nieuwe stijl’ is de opvolger van de MRA-Raadtafel ‘oude 
stijl’. De bouwstenen ervoor staan verwoord in de onlangs vastgestelde nieuwe 
Samenwerkingsafspraken MRA. Er volgt nu een overgangsjaar om de MRA Raad-
tafel nader in te vullen. Daar kan de rol van de rapporteur bij worden betrokken. 
De eerste MRA Raadtafel vindt plaats op 9 februari 2022. 
 
4. Toelichting op voorstel 
Overgangsjaar 
De Raadtafel nieuwe stijl geeft het bestuur van de MRA gevraagd en ongevraagd 
advies. Dat kan voorafgaand over de processen die de raden en Staten aangaan, 
waaronder – zoals verwoord in de nieuwe Samenwerkingsafspraken - de jaar-
lijkse Voortgangsnota en Termijnagenda, en het proces van ‘wensen en opvattin-
gen’. In de definitieve samenwerkingsafspraken worden de rol en taken van de 
MRA Raadtafel nader beschreven (zie bijlage 3). Het overgangsjaar wordt ge-
bruikt om deze uit te werken en ervaring op te doen. U heeft als Staten eerder 
uw wensen en opvattingen hierover meegegeven. De opdrachtformulering sluit 
daarop aan.  

 
Grotere betrokkenheid 
De rapporteur vergroot de betrokkenheid van Provinciale Staten op de majeure 
dossiers van de MRA Agenda 2.0 die in de MRA Raadtafel worden besproken. De 
MRA staat voor grote opgaven. Eerder heeft uw Staten bij de vaststelling van de 
MRA agenda de eigen prioriteiten benoemd (zie de opdrachtformulering hierna).  
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Het debat in de Statencommissie en in de Staten dient goed te worden gevoerd; de rapporteur 
draagt daaraan bij door via advisering over de wijze van behandeling (proces) de Staten daarvoor 
de gelegenheid te bieden. 

 
Stukkenstroom 
De vergaderingen inclusief de bijbehorende stukken staan openbaar op de website van Provinciale 
Staten en de GO.vergaderapp. Deze stukken komen met een brief van de MRA op de Lijst Ingekomen 
Stukken. Op dit moment zijn dat: bijeenkomsten van de MRA-Raadtafel, regionale bijeenkomsten 
MRA deelregio Almere-Lelystad, MRA bijeenkomsten zoals MRA congres en MRA themabijeenkom-
sten. Het versturen van de vergaderstukken voor de MRA-Raadtafel loopt via de MRA. Er wordt nog 
gekeken wat een en ander betekent voor de informatievoorziening nu de nieuwe samenwerkingsaf-
spraken uitgangspunt zijn geworden.  

Nieuwsbrieven vanuit de MRA 
U kunt zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrieven:  
Provincie Flevoland | Nieuwsbrieven 

5. Opdrachtformulering rapporteur 
Na bespreking met de rapporteur, mevrouw M. Müller, wordt uw Staten de volgende opdrachtfor-
mulering voorgesteld: 

1. De MRA-rapporteur adviseert de Staten op de aanpak van de processen van majeure 
thema’s die vanuit Flevoland gezien van belang zijn.  Een goede en tijdige betrokkenheid 
van de staten staat voorop. De thema’s komen voort uit de reactie die de provincie Flevo-
land op de MRA agenda 2.0 heeft gegeven. Uit die agenda komen de bestuurlijke opdrach-
ten voort en de uitvoeringslijnen. De vijf prioriteiten waar grote kansen liggen zijn1: 

a. Infrastructuur en mobiliteit in brede zin; 
b. Economie; 
c. Woningbouw; 
d. Duurzaamheid; 
e. Landschap en natuurontwikkeling.  

In het debat over de MRA agenda 2.0 is door uw Staten op 18 december 2019 een amende-
ment aangenomen dat een aantal accenten op de prioriteiten benoemt. 

2. De MRA-rapporteur zet zich in om voor de deelregio Almere-Lelystad te komen tot een 
werkbare samenwerking tussen de bestuurders en de raads- en Statenleden. Gekeken 
wordt naar de voorbeelden van samenwerking in de overige deelregio’s en naar de best 
practises die aan de MRA samenwerkingsafspraken zijn toegevoegd. Laatste is bedoeld als 
inspiratie waarvan kan worden geleerd.  

3. De MRA rapporteur ziet er op toe dat bestuurders en raden en Staten meerdere keren per 
jaar het goede gesprek voeren over de kaders (termijnagenda, voortgangsnota, lobby-
agenda, en (meerjaren)begroting) zodat de volksvertegenwoordiging goed en gedegen zijn 
betrokken en indien nodig tijdig kunnen bijsturen. Hierbij zijn de bestuurders primair ver-
antwoordelijk. 

4. De MRA-rapporteur kijkt naar de mogelijkheden om de onderlinge banden tussen de Sta-
ten/raden de Flevolandse vertegenwoordigers in het bestuur (de algemene vergadering) de 
platforms te verstevigen. 

5. De MRA-rapporteur kijkt naar mogelijkheden waarop zij de Staten kan adviseren over rele-
vante onderwerpen die spelen in MRA verband en waar de Staten vanuit de samenwer-
kingsafspraken betrokkenheid bij heeft.  Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden 
voor informatievoorziening aan de Staten zoals het gebruik van Statenacademies, deelregi-
onale bijeenkomsten, werksessies etc. 
 

 
1 Bron: de mededeling van GS  #2519683 waarin ook een nadere toelichting is gegeven op de prioriteiten. 
 

https://stateninformatie.flevoland.nl/ps_flevoland/nieuwsbrieven/
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6. De MRA rapporteur is betrokken bij de uitwerking van de precieze rol van de MRA Raadtafel, 
informeert de staten hierover en bevraagt hen op hun wensen. Zij kijkt of de acht weken 
termijn die als minimum voor de stukken van de MRA wordt gebruikt ook werkbaar is in de 
nieuwe opzet. 

7. De MRA rapporteur koppelt haar ervaringen opgedaan in het overgangsjaar en voor het 
eind van deze Statenperiode terug aan de Staten en geeft daarbij haar aanbevelingen en of 
aanpassingen gewenst zijn. Dat gebeurt in een Statenvoorstel met aanbevelingen. Bijzon-
dere aandachtspunten zijn daarbij: de wijze van informatievoorziening, de samenwerking in 
de deelregio Almere-Lelystad en de samenwerkingsstructuur en de invulling van de MRA 
Raadtafel, het functioneren van de nieuwe governance, de ondersteuning vanuit het MRA 
bureau, de ambtelijke organisatie (evt. ambtelijke bijstand) en de griffie. Dit is mee relevant 
voor de nieuwe Statenperiode. 

 
8. Bijlagen  

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

Statenvoorstel Opdrachtformulering voorlopige rapporteur aan Raadtafel MRA  

(versie na commissie) 

2860283 Bijgevoegd 

Rapporteur van Provinciale Staten 2212725 Bijgevoegd 

Definitieve samenwerkingsafspraken MRA 2021111015 PDF 2857564 Bijgevoegd 
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