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Publicatie definitieve versie MRA Agenda2.0

Geachte leden van de raad,

Het college wil u graag informeren over de recente publicatie van de definitieve versie MRA
Agenda 2.0.

Op 7 februari is de nieuwe MRA Aqenda aan de (gemeentelijke en provinciale) colleges van
de Metropoolregio Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam gezonden. De titel van de
nieuwe Agenda is: Metropoolregio Amsterdam: internationale topregio met hoge
leefkwaliteit. Agenda voor een toekomstbestendige en evenwichtige metropool 2020-2024.
De nieuwe Agenda, alsmede daaraan gerelateerde documenten, zijn bij deze brief gevoegd
en tevens beschikbaar via www. metropool req ioamsterdam. n l/aqendai .

Daarmee wordt het vormingsproces van de nieuwe Agenda, dat eind 2018 startte, afgerond.
Vanuit de gemeente, alsmede de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland (ZaWa) is er
gedurende het proces een actieve betrokkenheid geweest. Zo heeft de regio in juli 2019 een
gezamenlijke reactie op de'Discussienotitie', alsmede eind 2019 een inhoudelijke
zienswijze op de 'definitieve conceptversie' van de MRA Agenda 2.0 toegestuurd aan de
MRA Agendacommissie.

ln de reacties van Zaanstreek-Waterland werd dringend aandacht gevraagd voor de
ongelijke ontwikkeling in de MRA in relatie tot'de inclusieve metropool', de
mobiliteitsopgave, het landelijk gebied en het belang van het aanbrengen van focus in de
uitvoering van de agenda. Ook is er een beroep gedaan op het benoemen van concrete
maatregelen en resultaten. ln de 'Nota van beantwoording' bij de Agenda wordt ingegaan op
alle punten van de reacties vanuit MRA-partijen, zo ook op die van onze deelregio. Mocht u

meer informatie willen over de opvolging van de door ons aangedragen punten, dan
veruvijzen wij u graag naar dit document.
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De discussie over de inclusieve metropool is geland in de Agenda maar zal de komende
jaren verdere dialoog en uitwerking vereisen. De aandacht voor het zgn. Metropolitaan
Landschap is versterkt in de Agenda en zal ook binnen Zaanstreek-Waterland een prioriteit
blijven om tot een gepaste uitvoering te komen. Meer focus en de mate van concreetheid
kunnen maatstaven zijn bij de beoordeling van de verdere uitwerking van de nieuwe Agenda
in bijvoorbeeld jaarplannen en jaarbegroting. Dit laatste punt is ook onderdeel van het
uitwerkingstraject van het MRA-evaluatierapport en de veruvante governancestructuur,
waarover de raden later dit jaar worden benaderd.

Met de inpassing van urgente opgaven is de nieuwe MRA-Agenda een goede
doorontwikkeling van de voorgaande, eerste agenda. Het vormt daarmee ook een prima
impuls voor de regionale samenwerking binnen onze metropool, alsmede deelregio.
Op dit moment is nog onduidelijk wat de actualiteit van de Coronaviruscrisis betekent voor
de MRA en de uitvoering van de nieuwe Agenda. Het college stelt dat er mogelijk een
nieuwe prioritering en daaruit volgende allocatie van mensen en middelen vereist zal zijn om
als één regio sterk door deze periode heen te komen. De gemeente Beemster zal de
buurgemeenten in ZaWa, evenals het MRA-Bureau, oproepen om hierop te anticiperen en
maatregelen te treffen.

De acht colleges van Zaanstreek-Waterland zullen een gezamenlijke schriftelijke reactie
toesturen aan de MRA Agendacommissie
Het college ziet uit naar de uitvoering van de nieuwe Agenda en vertrouwt dat dit zal
bijdragen aan de doelstellingen van onze eigen gemeente.

Wjj vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd
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