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 Geachte colleges en raden,
 Middels deze brief willen wij u informeren over de voortgang van het dossier bestuurlijke
 toekomst stadsregio Amsterdam.
 In het Regeerakkoord staat het voornemen om de Wgr+ af te schaffen en in de Randstad te
 komen tot de oprichting van een Infrastructuuradoriteit. Dit voornemen is nader uitgewerkt in de
 visienota 'bestuur en bestuurlijke inrichting' van minister Donner dd. 10 oktober 20111.
 Op 30 september 2011 heeft een werkconferentie plaatsgevonden van raadsleden en
 bestuurders van de gemeenten, die in de stadsregio samenwerken. De focus van de confeœntie
 Iag op het verkennen en uitspreken van een mogelijke toekomstige samenwerking en de
 invulling van die samenwerking qua vorm en inhoud.
 De visienota van minister Donner en de uitkomsten van de werkconferentie op 30 septemberjl.
 Ieiden tot diverse ve|olgacties die zijn vertaald naar viqr sporen. De sporen zijn:
 1 . Het voorzetten en kernieuwen van de samenwerking tussen de huidige gemeenten van
 de stadsregio
 2. Het oprichten van een Infrastructuurautoriteit voor het samenhangend ve|oerssysteem
 in en rondom Amsterdam, Almere, Utrecht en het daartussen Iiggende gebied.
 3. Versterking van de samenwerking in de Noordvleugel
 4. De opschaling van het provinciaal bestuur
 Van ieder spoor wordt een korte stand van zaken gegeven.
 1 De visienota inclusief de aanbiedingsbrief is via de website van de rijksoverheid te downloaden of via het
 kantoor van de Stadsregio Amsterdam op te vragen
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 1. Het voo|etten en vernieuwen van de samenwerking tussen de huidige
 gemeenten van de stadsregio.
 Tijdens de werkconferentie is uifgesproken dat de samenwerkende gemeenten in de stadsregio
 Amsterdam hun samenwerking willen voodze|en, ook nadat de + uit de Wgr verdwijnt. Het DB
 van de Stadàregio Amsterdam heeft op 27 oktober besloten tot de actie ''vernieuwen bestaande
 samenwerking tussen de huidige sladsregiogemeenten'', inclusief het onde|oeken van
 mogelijke thema's, partners en samenwerkingsvormen onder Ieiding van Don Bijl. Het doel van
 het projed is de samenwerking van de huidige siadsregio te adualiseren naar de wensen van
 de gemeenten voor aanvang van een nieuwe bestuurlijke realiteit.
 De basis voor het onderzoek is de Regionale Agenda 2010-2014. Via intewiews, ambtelijke
 vooroverleggen en de podefeuillehoudersoverleggen worden de voorstellen tot vernieuwde
 samenwerking ingebracht. De Regioraad stelt uiteindelijk de nieuwe samenwerking en de
 overeenkomst vast. De wens is dat in de Regioraad van maad 2012 een principe-akkoord
 voorligt.
 Een ambtelijke werkgroep is gestad om het onderzoek uit te voeren. Aan de werkgroep nemen
 zowel medewerkers van de stadsregio als medeweiers van de reiogemeenten deel.
 2. Het oprichteri van een infrastructuurautoriteit voor het samenhangend
 ve-oerssysteem in en rondom Amsterdam, Almere, Utrecht en het daartussên
 Iiggende gebied.
 In de visienota staat dat een infrastructuurautoriteit voor de Noordvleugel wordt opgericht. De
 visienota schetst enkele bouwstenen voor de nieuwe infrastfuctuurautoriteit. Bijvoorbeeld dat de
 infrastructuurautoriteit in de Noordvleugel zorg dient te dragen voor een samenhangend .
 vewoerssysteem in en rondom Amsterdam, Almere en Utrecht en het daartussen Iiggende
 gebied. Ook wordt aangegeven dat gemeenten en provincies samen werken binnen de
 infrastr|ctuurautoriteit. De precieze invulling van de infrastructuurautoriteit is de
 veran|oordelijkheid van de minister van lnfrastructuur & Milieu (I&M).
 Bij de gemèenten Amsterdam, Almere en Utrecht en de stadsregio's Amsterdam en Utrecht
 bestond de behoefte om hun visie op de inrichting van de infrastructuurautorheit kenbaar te
 maken aan de minister van l&M. Daarom hebben deze partijen op 23 november 2011 een brief
 aan de minister van I&M ondedekend. In de brief is een voorstel opgenomen over de inrichting
 van de infrastructuurautoriteit op Nonrdvleugel-niveau (zie bijlage 1).
 De provincies Noord-Holland, Flevoland en Uirecht hebben op 5 december 2011 een brief
 gestuurd aan de minister van l&M over de inrichting van de IA (zie bijlage 2).
 Beide brieven dienen als input voor de reactie van de minister van 1&M ovet de inrichting en
 uitwerking van de infrastructuurautoriteit. De ve|achting is dat de minister van l&M spoedig met
 haar, voorstel naar buiten treedt.
 3. Versterking van de samenwerking in de Noordvleugel
 Op 10 november 2011 vond een gesprek plaats tussen minister Donner en de
 Noordvleugeibestuurders (de burgemeesters van Almere, Amsterdam en Utrecht en de
 Commissarissen van de Koningin van de provincies Noord-Hollapd, Flevoland en Utrecht).
 Tijdens dit gesprek is gesproken over de vewolgacties volgend uit de visie van Donner. De
 minister heeft gevraagd de bestuurlijke belemmeringen voôr de brede samenwerking binnen de
 Noordvleugel in kaad te brengen. De bevestiging van de gemaakte afspraken zijn door de
 minister in twee brieven gezet, één aan de gemeenten en één aan de'provincies (zie bijlage 3).
 De minister heeft de deadline voor het aanleveren van de aanpak van de samenwerking op
 Noordvleugel-niveau met een maand verschoven naar februari 2012. .De burgemeester vân
 d heeft aangegeven het initiatief te nemen om alle aanwezige' partijen bij elkaar te
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 brengen. De aanwezige bestuurders hebben gekozen voor een economische invalshoek voor
 de samenwerking in de Noordvleugel. Bij de totstandkoming van een reactie aan minister
 Donner worden de stadsregio's Amsterdam en Utrecht (BRU) betrokken.
 Op 9 januari 2012 vindt een ambtswoninggesprek bij de burgemeester van Amsterdam plaats
 over dit onderwerp. Uitgenodigd zijn de burgem|sters van Almere en Utrecht, de
 Commissarissen van de Koningin van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en de
 podefeuillehouders Economische Zaken van de stadsregio's Amsterdam en Utrecht (BRU). De
 genodigden zijn in de gelegenheid om een collega mee te nemen, zodat de wethouders en
 gedeputeerden met de podefeuillehouder Economische Zaken ook bij het gesprek aanwezig
 kunnen zijn.
 4. De opschaling van het provinciaal bestuur
 Tijdens overleg tussen de minister van BZK met de Noordvleugelbestuurders heeft minister
 Donner aangedrongen op opschaling van het provinciaal bestuur. De provincies hebben tijdens
 het ronde tafelgesprek met de Kamercommissie alleen aangegeven dat zij open staan voor het
 ondecoeken van mogelijke manieren van samenwerking en dat de inhoud hiervoor Ieidend
 moet zijn. Vanuil de provincies zijn ten aanzien van de opschaling geen concrete actîes
 zichtbaar.
 Rondetafel gesprek vaste Kamercommissie BZK
 Op woensdag 23 november vond een rondetafelgesprek plaats met de Kamercommissie
 Binnenlandse Zaken. De burgemeester van Utrecht heeft namens Amsterdam, Almere de
 Stadsregio Amsterdam en de Stadsregio Utrecht (BRU) gesproken. De Stadsregio Amsterdam
 heeq haar inbreng via de burgemeester van Utrecht én via een ingezonden brief kenbaar
 gemaakt (zie bijlage 4).
 Vervolg
 Op 22 februari 2012 staat de tweede werkconferentie van de stadsregio Amsterdam geplapd.
 De werkconferentie borduurt voort op de uitkomsten van de eerste werkconferentie en spitst
 derhalve toe op het concretiseren van de toekomstige samenwerking van de gemeenten in de
 stadsregio. Op 13 maad 2012 wordt in de Regioraad een voorstel behandeld over de
 vernieuwde samenwerking. Mocht u suggesties hebben voor de ïnvulling van deze sporen,
 vernemen wij die graag. Met name spoor 1 vraagt om een actieve betrokkenheid van
 gemeenten.
 De colleges en B&W en de regioraadsleden worden voor de werkconferentie van 22 februari
 2012 uitgenodigd. Zij ontvangen binnenkort de uitnodiging.
 lnformatie
 Indiên u extra informatie wenst over het dossier bestuurlijke toekomst, kunt u zich wenden tot de
 heer Anne Joustra, secretaris van de stadsregio Amsterdam.
 Hopende u hietbij voldoende ge'l'nformeerd te hebben,
 Hoogachtend,
 ' in ...-.---
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Bez|kadres
 Stadhuis. Am|el 1
 101 1 PN Amsterdam
 Gemeente Amsterdam
 Postbus 202
 1000 AE Amsterdam
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 Fax 020 552 2127
 |.amsterdam.nl
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 Retouradres: Mw, Postbus 202, 1000 AE Am|terdam
 De Minister van Infras|ctuur en kilieu
 Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen
 Postbus 20901
 00 EX Den Haag
 25
 Datum
 Ons kenmerk
 Behandeld door
 DooAiesnummer
 E-mail
 23 november 2011
 H. Quast
 020 552 2788
 H.ouast@amsterdam.nl
 De Minlster van Binnenland| Zaken en Konink|jksrelaties
 inrichting infrastrucïurâutoriteit Noordvleugel
 Kopie aan
 Onderwem
 Geachte minister,
 Op 24 oktober besprak minister Donner de visienota Bestuur en Bestuurlijke Inrichting met
 de burgem|sters van Almere, Amsterdam en U|echt en de commissa|ssen van
 Flevoland, Noord-Holland en Ulrecht. De bes|urders uit de Noordvleugel beschouwen de
 vlsienota van het kabinet als een welk|me stimulans voorverdergaande samenwerking.
 Met de minister van BZK is afgesproken dat de Noordvleugelpadijen hun plannen zullen
 concre|seren en vôôr 1 februari 2012 bij het kabinet zullen indienen. Het College van de
 te Amsterdam zal hiervoor het initlattef nemen.
 gemeen
 In aanslui|ng hierop doen wij als podefeuillehoudea verkeer en vervoer van de steden en
 de sàdsrœio's u hierbij onze voorstellen toekomen vocr de inrichting van de
 in|skuctuu|utoriteit voor de Noordvleugel.
 Wij streven naar een inf|skuduurautoriteit die adequaat de berelkbaarheidsopgave in de
 oersknopen binnen de Noo|#leugel kan oppakken, De infrast|ctuurautoriteit zou
 verv
 daartoe moeten voldoen aan de volgende eisen.
 1 De inf|stœctuuravtorlteit is even goed toegërust voor de regionale
 bereikbaarheldsopgave als de huidige stadsregio's. Deze.ïnctioneren goed; Iaten
 wij het goede behouden.
 2. De bestuurlijke drukte wordt verder teruggedrongen.
 3 De in|skuGtuurautor|eit beschikt duurzaam over de budgetten die voor de
 reglonale bereikbaameidsopgave staan.
 De uitwesking voor de in|stœctuurautoriteit N|rdvleugel zien wij in hoofdlijnen als volgt.
 1 Een inf|s|ctuurauto|teit heeft een belangrjke taak in het organiseren van
 openbaar vervoer en infras|ctuur In stedelijke gebieden. Het gaat om de
 aansluiting van de ve|chillende ve|oe|ijzen en de inrichting van de |ankerende
 infrastruotuur. Die complexlte| zit vooral op metropol||ne veœoersknopen, niet
 Iangs vewoersassen. De knopen Amsterdam en Almere groeien inmiddels aaneen
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 Gemeente Amsterdam
 Wefhouders
 tot één knoop. Er wordt zelfs gedacht aan een gezamenlijk metrosysteem.
 Naer ve|achting zal de Metropoolregio Amsterdam - Utrecht, waaronder de
 knopen Amstœda|Almere en Utrecht, op termijn steeds hechter aan elkaar
 grneien. In verband met de toenemende e|nomische en œimtelijke samenhang
 van de Noordvleugel in de driehoek Amsterdam - Utrecht - Almere voorzien wij in
 de relatie Utrecht - Almefe een groeiende bereikbaarheidsopgave.
 Op dit moment is echter nog sprake van twee verschillende knopen. Een
 ve|oersknoop kan alleen maar vanuit één organisa|e, door één bestuur en met
 één budget gned worden bediend. Voor de tussenliggende vervoersas tussen
 Amsterdam en Utrecht is dat minder relevant. Die is op orde en bestaat bovendien
 geheel uit |jksin|ûst|ctuur.
 Wij zien daarom een oplossing in de vorm van een autofiteit met twee
 bestuu|kamers voor de nabije toekomst als de meest pmktische benadering.
 Verdere integratie vindt op termijn plaaî.
 Gelijkijdige toetreding van andere gemeenten dlq nu geen deel uitmaken van de
 huidige sïdsregio's, zou mogelijk moeten zijn. Voo|aarden zijn bestuurlijke
 overeenstemmlng en praktische haalbaarheid zodat de beoogde ingangsdatum
 van 1 januarî 2013 kan worden gehaald.
 2. De bevoegdheid van de infrast|ctuurautodeit omvat zowel het openbaar vervoer
 als kleine en middelgrote regionale intastœctuur, met andere woorden: de
 reikwijdte van de bestaande Brede Doeluitkering.
 3. In het bestuur van de lnfrastœcïuœqto|teit zijn de gemeente Almere, de
 gemeenten van de twee huidige sîdsregio's en de provincies vedegenwoordigd.
 4. De infœstructuurauto|teit dient slagvaardig te kunnen opereren. De te kiezen
 bestuursrechtelijke vorm en de financiële relaties met het rijk en de regionale
 padners moeten daaraan bjdragen en geen ve|ljdbare drukte opleveren.
 Wij hebben een sterkê voorketlr voor een model waarin het rijk de relevante
 middelen - het bestaande pakket van de Brede Doeluitkering - r|htstreeks
 toekent aan de in|astœctuurautoriteit Uit buitenlandse voorbeelden blijkt dat het
 succes van een dergetijke autoriteit staat of valt met een duucame toedeling van
 budget. O|ekerheid over de middelen als gevolg van indirecte snanciële routes
 via gemeenten en/of provincies zal de bestuudijke drukte in de regio onvermijdelijk
 doen toenemen. We hebben nu geen wezenlijke discussie over verdeling van geld
 en kunnen gewoon ons werk doen. Laat dat zo blijven.
 Mocht rech|teekse toekenning van middelen aan de înfrastruciuu|uto|teit niet
 mogelijk zijn, dan is in onze ogen toekenning via de drie centrumgemeenten de
 enige duurzame oplossing.
 5. Wq hebben goede nota genomen van de visle van het kabinet op de opschaling
 van het provinciale bestuur.
 Essentieel voor het slagen van de inhas|ctuurautohteit is dat de b|tuudijke
 drukte öok vöérdat deze opschaling haar Gqlag krijgt niet verder toeneemt. Wq
 zijn daarom voorsïnder van samenwe|ing van de provincies bij hun inbreng in
 het bestuur van de in|askuctuumutoriteit.
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 De door al voorgenomen ingangsdatumè van de in|astructuurautoriteit onder
 gelij|jdige afschamng van de wgr-plus is 1 januari 2013.
 Dit betekent dat op korte termijn meerdere deelbeslissingen moeten worden genomen
 over de inrichtlng van de infmsîuduurautorite|, zowel voor wat betreft geograssch
 gebied als Qn|onaliteit.
 In afwachting van provinciale opschaling zullen wij graag de nodige stappen nemen.
 We zullen daarbij uitgaan van het no regrer principe, zodat deze stappen niet als
 gevolg van beslissingen over provinciale opschaling weer ongedaan moeten worden
 gemaakt.
 Hoœachtend'
 Eric Wiebes
 Welouderverkeer en Vervoer
 Gemeente Amsterdam
 Adri Duivesteijn
 Wethouder Duurzame Ruimtelijke On|ikkeling
 Gemeente Almere
 Frits Lintmeijer
 Wethouder Verkeer
 Gemeente Utrecht
 W
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 Kees Qan Dalen
 Podefeuillehouder Wegen en Verkeef
 Bestuur Regio Utrecht
 WW
 . . '
 Michel Bezuijen
 Podeëuillehouder Verkeer
 Stadsregio Amsterdam
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 A.G, Cops/Fl. Molendilk
 BEL/VV
 De minlster van Infrastruuuur en Milieu
 Mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen
 Postbus 20901
 2500 EX Den Haag
 noorkiesnnmmer (023) 514 $244
 copsa@nootd-holland.nl
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 Be|reft Inrlchtinq lnfrastruuuurautoriteit Noordvleugel
 Kenmerkzol l -66399
 Gcellenxie
 Graag informeren wij U hiefbij, naar aanleiding van het gesprek van 27
 oktober jl. dat de podefeuillphou|rs verkeer en vervoer van onze Klleges
 hadden met de ambtêlijke tôp van uw Ministe|e, hoe wij aankijken tegen
 een idraskuctuuraueteit in de Nœrdvleuœl van de Randstad.
 Bij brief van 23 november jl. hebben de |lrokken |defeui|leœdes Man
 de gemeenten Amsterdam, Almere en Utrecht en de plusrëio's
 Amsterdam en Utrecht hierop gereag|rd. Bij dezen dœn de c011*|.s van
 Geeput|rde Staten van Nœrd-Holland, Flevoland en Utrecht dat.
 De afgelopen maanden is er veelvuldlg ambtelijk en bestuudllk overleg
 geweest tussen diverse bewindspœsonen en |stuufders van |meenten
 en provincies, zijn er inïatieven ontplooid en heb|n discussies
 plaatsgehad over:
 1. Het vervajlen van de plusstatus van de huidige WGR+ regio's;
 2. De oprichting van een id|st|ctuuraut|teit.
 Mw kenmerk:
 Deze adivKeiten moeten vorm geven aan het streven van het Kabinet om
 de h|tuudijke drukte te ve|inderen en de ve|n|xrddijkheen daar te
 Ieggen waar ze horen: bij de Iegitiem gekozen bestuu|organen. Op deze
 wljze kan met slag- en daadkracht sterker |rden ingezet op de
 versterking van de |œonomi|he motof* in dit deel van de Randstad.
 Graag gaan wij Q|ans in op de meest recente on|kkelingen en doen u
 een voorstel dat is afgestemd tussen de provincies Utrecht, Flevoland en
 Nœrd-Holland toekomen.
 De door het rijk vxrgenomen opheffing van de plusstatus van de huidige
 WGR+ regio's heeft als doel de |stuurlijke drukte in de Randstad te
 ve|inderen. De d|ntralisa|e van de ruimtdijke taken naar de provincie,
 |noord-holland.nl
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 maakt dat stad en provincie op het fysiek Yimtelijke domein verder naar
 elkaar te zijn gekomen. Zowel binnen de Mekop|rœio Amsterdam
 (MRA) als binnen de regio Utrecht werken de overheden op Yimtelijk en
 Konomisch gebied goed samen. Dit goede willen we behouden en verder
 uitwerken. Om de taken van de huidlge WGR+ te borgen, stellen wij voor
 dat de centru|m|nten en de provincies - binn|n de kaders van de Wet
 Financiële veloudingen en met instand|dlng van het l-lujs van
 Thorbecke* - de verdeling van taken en snanclën opnieuw vorm geven.
 We l|effen dat deze nadruk op de grote steden en provincies, kan leiden
 tot | beeld dat de dynamiek van de stedeli|ke |gtomœati| en andere
 gemeenten onde*elicht is. We hechten echter een groot belang aan de
 samenw|ing en afstemming m|t de andere gemeenten. In de huidige
 situatie krijgt deze samenw|klng binnen de provincies vorm in de
 verkeers- en ve|œ|be|den zoals het U|echts verkeers- en
 ve|œrbœaad en de MRA . Deze Iijn zetten wij voort om bj dle gemeenten
 draagvlak te verkrijgen voor voornemens van de autorlteit.
 I|r|tru-|uraœoritelt Nxr|leugel
 Een goede |reik|a|eid van de economis|e kerngeieen is ons
 uitgangspunt. Hiervoor moet de Omenw|ing tussen stad en omliggênd
 gebied beter benut worden.
 De in|s|ctuurauto|teit 2a1 v|nâmelijk In het teken dienen te staan van
 het adequaat opereren op het gebied van de verkeer- en
 ve|œrprobl|at|k in de hele Noordvleugel van de Randstad.
 Gelet op:
 * de scbaal waarop de |eikbaœheld|pgaven Zoh afspelen
 (bovenrœiœaal);
 * de noodzaak tot v|sterking van de belangijke xnnomische rol van dit
 deel van de Randstad;
 * de rol en taken van de provincies en gemeenten;
 * de doocehlngsmacht bij idras|cturde pfojecten op basis van de
 nieuwe Wet RO en de Crisis- en Herste*et;
 * benutten schaalvoordelen van samenweAen;
 * het Ieggen van bev|dheden en middelen in één hand;
 * de verminde|ng van de eerder genœmde b|tuudijke druktei
 * v|snelling beslui|o|ing;
 * ver|tering van de dem|atische IœltimRelt;
 @ de afspraken over de kerntaken van provincies en gemeenten, te
 weten gempenten primair het sociale domein, proviocies primair het
 fysieke domein;
 menen wij dat een autoriteit van de drie provinci| en de steden
 Amstetdam, Utrecht en Almere samen het beste in staat is om e|ciënt,
 e|ectief en gelegitimeerd de opgaven aan te pakken,
 De juridische Qorm die in belangrjke mate invulling kan geven aan
 bovenstaande kenmerken van een uitvœringsorganisatie is een
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 privaatr|tdijke organi|tie (b|œrbeeld een NV). De autoriteit werkt in
 opdracht van demœratisch gelegitim|de overheden (provincl| en
 gemeenten) en voert uë wat deze hebben besloten.
 De inf|st|ctuurautor|eit beschikt œeç de expertise om projecten en
 concessies efficiënt uit te voeren en kan c|dinerend optreden. De
 infrastructuurautœiteit bereidt dus voor. voert ut |heert. monitort en
 cerdineed. Steden en provinci| bepalen (dem|tisch gel|i|m|rd)
 wat wordt uitgev|rd. Hieronder werken wij een en ander globaal tlit.
 Taken- infr-a-s|ctuuraut|- t-e-it
 Tot de taken van de inâas|ctuurautorReit kunnen behoren:
 1 . Mnbesteden van het openbaar vervœr;
 2. Het beheren en monitoren van de diverse concessi| en cont|cten:
 3. De voœbereiding op de |sluiko|ing over prior%|ing van
 in|astœcturde projecten yen laste van de zogelwten grote Brede Doel
 Ultkering;
 4. De uitvraag en het voorstel voor besluikorming over pri|tering en
 tœkenning van subsldies op basis van zgn. kleine Brede Doel
 Uitkerlng aan gemeenten;
 5. De vx*eœiding van planvormiog op gebied van openbaar Mervœr
 ih|stœctuur voor het kemgebie Almerm|steam-utreht;
 6. Gezamenlijke uitvoering van prœramma's koor bv. beter Spo-ervoer
 (zoals BOR Regionet) en b|dkb|rheid tBonRœte en Beter
 Benuttœl;
 7. Afstemmlng investeringsbesluiten In de eigen verkeer- en
 v-||nf|structuur uit de elgen mlddelen;
 8. De voœbeœ|ing op b|luihorming van planvorming en nltvoering
 regionale inf|s|duur;
 9. De Oördinatie en aansturing van verk|rsmanagement en afstemming
 w|Gkynamheden.
 IF| |'I.|I |..|. .. |......|.| |
 De flnarlci|e middelen voor exploita|e en investe|ngen die tha| via de
 rijksoverheid decentraal. via de Brede Doel Uitkering, b|chikbaar worden
 esteld dienen vanzelfsprekend ten goede te komen aan àe uitvœrende
 g
 activiteiten van de beoogde in|ast|ctuurautoriteit, een en ander in Iijn met
 hetgeen hierover ook door de minister van Binnenlandse Zaken en
 Konpnkrijksrelaties aan de TWeede Kamer is verwoord. DE betekent dat de
 middden dle nu uitgekeerd worden aan het WGR+ gebied voor exploitatie
 en investerin|n overgeheveld worden naar de respedievelijke provincie-
 en gem|ntefondsen, waarna deze partijen deze middelen, nadat zij
 hierover Gqlulten hebben genomen, b|chikbaar stellen aan de
 inf|stmctuuraut|leit voor de re|lisatie van |e taken hiervoor genoemd,.
 Oroanisatie
 Padlcipanten in de in|astœctuurauto|teit zijn de dagelijkse |stuurders
 van de deelnemers, in |su de geeputœrden respœtievelijk de
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 wethouders verkeer en vervoer van No|-Holland, Utfecht en Flevoland
 en Amsterdam, Utrecht en Amere.
 Deze zes overheden vormen een |stuurlijk platform. waarin op basi: van
 een gedeelde visie op de N|dvleuœl, de bereikbaarhàds|gaven
 worden opgepakt. Het beœurlijk platform is de ||taax-ezen
 g|prekspadn| voor het rijk en trr-nr!t daarblj zo veel mogelijk op als een
 |nheid.
 Gelet op het feit dat u voornemens bent om de WGRT gebieden per 1
 januari 2013 op te heffen is haast geb|en. Dit om de in gang gezeoe
 ondecoeken en projeden die thans onder vera|tw|delijkheid van het
 WGRT gebied in gang zijn œzet c.q. opgezet te borœn.
 Wij menen dat wij een alleszins redelijk en praktlsoh ul|oerbaar voorstel bij
 u neerleggen dat voldoet aan de ge|telde wensen en voornemens van het
 kabinet met recht voor ieders positle. Dit alles gericht op vermindeng van
 de bestuudijke drukte en resulterend in een daadlac|ig en slagvaadig
 bestuur ter verstehing van de e|nomische motor in dit gedeelte van
 Nederland.
 Wij zijn gaarne bereid om een in|astructuuraut|| op deze wijze met U
 Merder uit te werken en operati||l te maken, zodat deze op 1 januari
 2013 kap |ndioneren.
 Hoœachtend,
 De œdeput|rden verkeer en vervoer van de provincies Noord Holland,
 Flevofpnd en Utrecht
 E. ost MMC
 Ge t r obll ' en Financiën provincie Noor - Iland
 J. n Lu teren
 Gede ut e Mobiliteit, Econpmie en Financiën provincie Utretht
 J Lodders
 : .
 ut eer en verv ovincie Flevoland
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 Kenmerk
 2:11-2Q005|9985
 Datum 29 november 2011
 Betreft Afspraken bestuurlijk ovedeg Nooevleugel
 Op 10 november hebben wij een vruchtbaar overleg gehad over de vis|enota
 'Bestuur en bestuurlijke Inricbtinq: tegenstellingen met elkaar verbinden'. In dit
 gesprek heeo u uw reactie gegeven op de visienote. Bij dit overleg waren de
 burgemeeste| van Amsterdam, Utrecht en Almerel aanwezig èn de
 commissarlssen van de Koningin van de provincies Noord-Holland, Utrechtz en
 Flevoland. ln dit overleg hebben we een aantal afspraken gemaakt die ik graag wil
 bevestigen.
 U hebt aangegeven dat u in de Noordvleugel in een ne|erkstruduur op dit
 moment al goed sameqwerkt. U hebt dat |e'illustreerd met een aantal voorbeelden
 op het terrein van verkeer en vervoer en ve|tedelijkinq. Er is dobr u benadrukt dat
 voor de eccnomische toekomst van het gebied tenminste een intensieve
 samenwerking van essentieel belang is. Over de mee-aarde van een bestuurlijke
 opschalinq in de Randstad denkt u ve|chillend. Tenslotte hebt u aangedrongen op
 een spoedlg besluit over de BDU verkeer en ve|oer. Ook is de vraag aan de orde
 qeweest of het kebinet ruimte ziet voor twee infrastacuurautoriteiten in de
 NooMvleugel van de Randstad.
 U ziet mogelijkheden om de samenwerking verder te ve|terken, waarbij er in 'uw
 ogen vooral naar de inboudelijke samenhang moet worden gekeken. In de vislç op
 het openbaar bestuur heb ik kl gevraagd ulterlijk 1 januari 2012 voo|tellen te doen
 over de invulling van de Mmenwerking en het bijbehorende tijdpad. In het
 bestuurlijk overleg zijn er nadere afspraken gemaakt over de invulling. We hebben
 afgesproken dat alle zes partljen in de Noordvlengel de bestuuriijke belemmeringen
 voor de eronomisehe on|ikkeling in kaart gaan brengen. Ik stel voor dat kl de visie
 op de Noordvleugel, die een economische agenda bevat, daarbij als uitgangspunt
 gebruikt om dubbel werk te voorkomen.
 In het bestuurlilk overleg hebt u aanoegeven dat de gevraagde termîjn van 1
 januarl 2012 nfet haalbaar is. Ik constateer dat hierdoor de door mij gevraagde
 termljn ove|chreden wordt. Mijn dringend verzoek is om uitefïijk 1 feörtlari 2012
 de analyse van de bestuurlijke belemme|ngen te ontvangen met daarbij een
 ' De twr|emeemr van Almeœ werd vervangen door de werfmtxfer duuaatne wln|mï.e x-uel/œ dhr.
 œl|estéyn.
 2 De tw/nml|ràç van de kœrlikw wo'd verv|n|en door te Iœw t2* dhn |arl L'unœren.
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 yoorstel wat er nodig is om de samenwerkinq te verbeteren en welke stappen er oatum
 genomen moeten worden. Afgesproken is dat de buœemeester van Amsterdam het 29 nlvember 2011
 initsatief zal nemen om alle partijen bij elkaar te brengen. Kenœerk
 2|11-2ô:05:99:5
 Er is ook kod stilqestaan bij de infrastruètuu|utoriteit. De minister van l&M kolt
 op korte termijn met qen brief over de Invulling van de infrastœcuurautoriteit van
 de Noordvleugel en Zuidvle|gel.
 Tk wil u tenslotte praag informeren over de afspraken uit het bestuurlîjk overleg Jdat
 ik aansluitend heb gevoerd rnet de commissarissen van de Konin|ln. Zij hebben
 aangegeven bij bovenstaande analyse ook de opschaling van de provincies te willen
 betrekken en te bezien of er met andere maatregelen dan een fusie, materleel
 èenzelfde duurzaam effect kan worden berelkt. Half december spreek ik met heri
 over de voortgang. Zoals ook aangegeven In de reactie van het kabinet op de
 motie-Brinkman gaat het kablnet parallel aan het aan u gedane vecoek verder met
 de voorbereidingen om de problematlek in de Randstad op te lossen.
 De minister van Bfnnenrandse Zaken en Koninkrijksrelaties. '
 A
 #
 J.P.H. Donner
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 Datum 29 november 2011
 Betre| Afspraken bestuudljk |pschallng in de Noo|vleuqel
 Op 10 november hebben wij een vruchtbaar overleg gehad Qver de visëenota
 *Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden'. In dit
 gesprek heeo u uw reactie qegeven op de visîenota. Bij dit overleg waren de
 burgemeeste| van Amsterdam, Utrecht en Almere' aanwezig en de
 commissahssen van de Konlngîn van de provincies Noord-Hollandl Utrechtz en
 Flevoland- Aanstuitend heeft er nog een overleg plaa|govonden over de opschaling
 in het noordelijk deel van de Randstad. De afspraken uit beide overleggen met u wil
 ik graag bevestïgen.
 Afspraken bestuurlijk overleg over de visienota
 U hebt aange|even dat u in de Noordvleugel in een netwerkstruduur op dit
 moment al goed samenwerkt. U hebt dat ge'l'ilustœe| met een aantal voorbeelien
 op het terrein van verkeer en vervoer en ve|tedelijking. Er is door u benadrukt dat
 voor de economische toekomst van het gebied tenminste qen intensieve
 samenwerklng van essentieel belang is. Over de meerwaarde van een bestuurlijke
 opschaling in de Randstâd denkt u ve|chilïend. Tenslotte hebt u eangedrongen op
 een spoeöiq besluit over Je BDU verkeer en vervoer. Ook is de vraag aan de orde
 geweest of het kabinet ruimte ziet voor twee infrastacuurauto|teiten in de
 Noordvleugel van de Randstad.
 U ziet mogelijkheden om de samenwerking verder te ve|terken, waarbij er in t?w
 ogen vooral naar de inhoudelijke samenhap: mbet worden gekeken. In de visie op
 het openbaar bestuur heb ik u gevraagd uiterlijk 1. januari 2012 voo|tellen te dokn
 over de invulling van de samenwerkinq en het bijbehorende tijdpad. In het
 bestuudijk overleg zljn er nadeœ afspraken over dt invulllng. We |ebben
 afgesproken dat alle zps partilen in de Noordvleugel de bestuu|ijke belemmeringen
 voor de economische on-ikkeling in kaart gaan brengen. Ik stel voor dat u de visie
 op de Noo|vleugel, die een economlsche agenda bevat, daarbij als uitganqspunt
 gebruikt om dvbbelwerk te voorkomen.
 In het best|urlijk overleg hebt u aangegeven dat de gevraagde termijn van 1
 januari 2012 niet haalbaar is. Ik constateer dat hierdnbr de door mij gevraagde
 J ()e bulvn'û|m- van Almere werd vervange.n door de |ethvuder duurzame ruimtelùke cœikkœlçng dhr.
 Du|vesœljn.
 ë De t|nmerard om de konfag wer# ervwagea |r de 10|:0 Cdk dhr. |an Ltmteren.
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termijn ove|chreden wordt. Mijn drînqend verzoek is om uiterlijk 1 februari 2012 oatum
 Wêngen met daarbil een 29 november zntt
 de analyse van de bestuurlijke be|emmerinqen te on
 tel wat er nodig Is om de samenwe|ing te verbeteren en welke stappen er x|n|weeh
 voors
 2011-2008525|4
 nomen moeten worden. Afgesproken is dat de burgemeester van Amsterdam,het
 ge
 initlatief zal nemen om alle partijen bij elkaar te brengen. '
 frast|duurautoriteit. De minister van l&M Gmt
 Tenslotte is er stilqestaan bij de in
 korte termijp met een brief over de invulling van de infrast|duurautoKteit van
 op
 de Noordvleugel en zuidvleugel,
 Afspeaken be|uudi|k overleg opschaling
 Daarna hebben wij in kletneç gezetschap verder qepraat over de opschalinq. Het is
 ij duidelijk dat de partijen daar verschillend over denken. U hebt aangegeven bij
 m
 bovenstaande analyse van de bestuurlijke belemmeringen ook de cpschaling van de
 illen betrekken en te bezien of er met andere maatregelen dan ebn
 provincies te w
 fusie, materieel eenzelfde duucaam effect kan worden bereikt. Half december
 wordt er een vewolgove|eg gegland om de voortgang te bespreken;
 zoals ook aangegeven in de reactie van het kabinet op de motie-Brlnkman gaat het
 kabinet parallel aan het aan u qedane verzoek verder met de vporbereidingen om
 de p|blematiek in de Randstad op te lossen.
 De min|ster van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelatles,
 #
 *
 J.P.H. Donner
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Eigendom van Stadsregio Amsterdam
 VERZûNPE| 2 z Ncv 2g11
 stadsregio Amsterdam
 aan
 Tweede Kamer der Staten Generaal
 T.a.v. de vaste commissie voor Binnenlandse
 Zaken
 Postbus 20018
 2500 EA DEN HMG
 datum
 ons kenmerk
 onderwerp
 inlîchtlnu|n
 : 23 november 2011
 : 201 1/4134/MS
 J Bestuurlijke samenwerking in de regio Amsterdam
 çals inbreng vogr het Rondetafelgespœk over Visienota bestuu' r &
 bestuurl|ke indeling)
 020 - 5273 755
 Geachte leden van de commissie,
 In de aanloop naar het rondetafelgesprek over de Visienota Bestuur en Bestuurlijke
 inrichting op 23 november heefl de Stadsregio Amsterdam een reactie voorbereid.
 Ondanks onze officiële aanmelding voor het gesprek en de eerder gereseweerde plek
 op de agenda voor de vicevoorziûer van de stadsregio, de heer D. Bijl, heeft uw
 commissie naar nu blijkt besloten om de Stadsregio Amsterdam uit te sluiten van het
 rondetafelgesprek. Wij vinden dit merkwaardig en teleurstellend.
 Wij hechten er desalnieûemin aan om onze inbreng afsnog aan u kenbaar te maken.
 Vooraf willen wij u melden dat wij de inbreng ondersteunen van de burgemeester van
 Utrecht, die mede namens Amsterdam en Almere spreekt tijdens het
 rondetafelgesprek. Hetzelfde geldt voor het voorstel dat de podefeuillehouders Verkeer
 en Vervoer van de drie grote steden en de twee stadsregio's uit de Noordelijke
 Randstad doen richting de minister van Infrastructuur en Milieu voor de inrichting van
 de lnfrastruduurautoriteit Noordvleugel.
 De 16 gemeenten in de regio Amsterdam vedegenwoordigen samen circa 1,5 miljoen
 inwoners en hebben de afgelopen jaren veel ge-lnvesteerd in hun samenwerkinj. Zoals
 uit meerdere evaluaties is gebleken, oa. vorig jaar van het Ministerie van BZK, Is deze
 samenwerking buitengewoon succesvol. Wij zien de Visienota van het Kabinet als een
 stimulans om deze samenwerkipg verder uit te bouwen. De economische en
 bereikbaarheidsagenda en de noodzaak onze ooncurrentiepositie te versterken vragen
 hier uitdmkkelijk om.
 De regio Amsterdam vbrmt met Schiphol, de Amsterdamse haven, de Zuidas en de
 Greenport Aalsmeer de grootste economische motor van het Iand. De regio is een
 absolute groeiregio in de zin van arbeidsplaatsen, woningbehoeRe en mobiliteit. Dit
 vraagt om een krachtige, samenhangende aanpak door alle gemeenten in de regio van
 thema's als bereikbaarheid en verstedelijking. Als samenwerkingsverband hebben de
 gemeenten laten zien deze ambitieuze aanpak aan te kunnen. Waar mogelijk wordt
 geopereerd in bredere samenwerkingsverbanden op andere schaalniveaus en met
 diverse paëners waaronder het bedrijfsleven.
 Kopie van origineel
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Eigendom van Stadsregio Amsterdam
 St ad s re g i o A nu s t r d * m
 In onze regio heeft het werken met de plusstatus' uit de Wgr niet alleen geleid tot
 goede resultaten maar ook tot een stevig draagvlak bij de gemeenten. Het is van
 bejang dit draagvlak te behouden en verder uit te bouwen in de nieuwe situatie.
 Wij denken dat dit met een nieuw te vormen Infrastructuurautoriteit en een verbrede
 samenwesking in deze regio ook uitstekend kan. Dit vereist echter wel een zorgvuldig
 proces en een gedegen overgangsfasëe waarin de afscha|ing van de plusstatus en het
 instellen van een infrastructuurautöriteit in nauwe samenhang worden aangepakt.
 Een punt van zorg voor met name de kleinere gemeenten is de afstand van deze
 gemeenten tot de schaal van de activiteiten. Wij nemen ons voor hier nadrukkelijk
 aandacht aan te begteden, want het gaat hier om gedee|de belangen.
 Verder nemen wij er nota van dat ook andere qemeenten te kennen geven deel te
 willen nemen aan de vrijwillige samenwerking In de regio Amsterdam. Haarlem en
 Velsen zijn hier goede voorbeelden van. Wij staan daar welwillend tegenover.
 Tenslotte gaan wij ervan uit dat de voorstellen in de Visienota in hun totaliteit en in
 samenhang worden nitgevoerd, inclusief het opschalen van de provincies.
 Hoogachtend,
 Namens het dagelijks bestuur van Stadsregio Amsterdam,
 y,,,-
 <
 M.r. D. Bijl
 Burgemeester Van Purmerend
 t
 tevens vicevoocitter Stadsreglo Amsterdam
 Pagîna 2
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