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Stand van zaken op gebied van regionale samenwerking 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Met deze raadsinformatiebrief willen wij u graag informeren over de stand van zaken in het 
regionale samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland (ZaWa) zoals geijkt op de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wij streven ernaar om hiermee meer overzicht te 
creëren in en tussen de verschillende processen die nu gaande zijn.  
 
MRA Transitiecommissie 
De bespreking van het voorstel van de Transitiecommissie is ondertussen besproken door 
alle raden in Zaanstreek-Waterland. De gezamenlijke reactie richting de MRA 
Transitiecommissie wordt aangevuld met de reacties vanuit verschillende raden, waaronder 
een motie vanuit Purmerend en een brief vanuit Beemster. De gehele bundel zal te zijner 
tijd met u gedeeld worden. De raad van Beemster bespreekt de betreffende brief op 18 mei 
in haar vergadering. Op 25 mei worden de raden en Staten per brief geïnformeerd over de 
uitkomst van de eerste consultatie alsook het vervolgproces (zoals vermeld in de brief van 
de Transitiecommissie van 19 april jl.). 
 
MRA Verstedelijkingsstrategie 
De MRA Verstedelijkingsstrategie, de gezamenlijke strategie van Rijk en regio, krijgt meer 
vorm en koerst af op een vaststelling in het Bestuurlijk Overleg MIRT van Rijk en MRA in 
november 2021. 
In dit BO MIRT worden (investerings)afspraken gemaakt met de minister en de 
staatssecretaris over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), 
waarvan de MRA Verstedelijkingsstrategie een onderdeel is. Deze Rijk-regio-afspraken 
worden daarna voor besluitvorming weer voorgelegd aan de raden en Staten in de MRA. 
De huidige versie van het Verstedelijkingsconcept is gepresenteerd op de Regionale 
Raadsledenbijeenkomst Zaanstreek-Waterland van 14 april jl. De opbrengst hiervan wordt 
verwerkt in een tweede versie. Deze versie wordt in mei vrijgegeven voor inbreng van 
wensen en opvattingen vanuit Raden en Staten tussen 17 mei en 12 juli. Voor Purmerend 
en Beemster vindt de agendering in mei plaats.  
De opbrengsten hiervan worden verwerkt in de derde versie die uiteindelijk in november 
2021 door Rijk en regio zal worden vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg MIRT. 
 
Propositie ZaWa 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Propositie ZaWa.  
  



geadresseerde  ons kenmerk datum blz. 
Gemeenteraad Purmerend 
Gemeenteraad Beemster  

1546354 4 mei 2021 2 

 

 
 

 
Dit document is gebaseerd op de uitgangspunten van de Visie & Samenwerkingsagenda 
ZaWa en geeft overzicht voor de inzet in de Verstedelijkingsstrategie. Het biedt een actueel 
en concreet perspectief op datgene dat ZaWa bijdraagt aan economische waarde en 
ontwikkeling, cultureel erfgoed en landelijk groen in de metropoolregio alsook wat wij van de 
MRA nodig hebben om onze ambities te realiseren. Het document is zodoende ook 
inhoudelijk relevant voor de samenwerking met de provincie en andere verwante 
organisaties. Naar verwachting zal de Propositie vóór het zomerreces ter kennisname 
toegestuurd worden aan de raden, met de MRA gedeeld worden en dienen als leidraad voor 
onze vertegenwoordigend bestuurders en ambtenaren in de MRA. 
 
ROM MRA 
Het initiatief van de MRA om een regionaal investeringsfonds op te richten als voorportaal 
voor Invest NL heeft vertraging opgelopen door de Coronacrisis en omdat is besloten Invest 
MRA door te ontwikkelen naar een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op de 
schaal van heel Noord-Holland: de originele start van mei 2020 is verplaatst naar 1 juli a.s.  
In opmaat naar de geplande besluitvorming in de raad in juni kunt u gebruikmaken van twee 
presentaties: 
- 26/5: plenaire sessie op de Regionale Raadsledenbijeenkomst ZaWa op 26 mei.  

Bij deze presentatie ligt de nadruk op het regionaal perspectief; hoe kan de economie 
van ZaWa profiteren van de ROM? 

- 15/6: presentatie, informatiebijeenkomst Purmerend. In deze sessie wordt 
geconcentreerd op de eigen gemeente alsook de (financieel- en organisatie-)technische 
aspecten van de deelname aan de ROM. 

 
P&C-cyclus MRA 
Het MRA Bureau zal dit voorjaar het jaarverslag voor 2020 alsook de conceptbegroting voor 
2022 toesturen. De verwachting is dat het jaarplan van de MRA en zo ook de 
budgetverdeling tussen programma’s alsook tussen platforms aangepast worden op basis 
van de resultaten van het proces van de Transitiecommissie. 
 
Jaarplannen & budget MRA ZaWa 
De colleges van ZaWa zullen dit voorjaar een voorstel omtrent het budget voor het 
samenwerkingsverband ZaWa voorleggen aan haar raden. 
In verband met de voorgenomen versterkte inzet voor o.a. mobiliteit, economie en 
landschap (w.o. visievorming, onderzoek en organisatie) verwacht de organisatie dat het 
budget (bestaande uit de teruggestorte reserves van de Stadsregio Amsterdam) eind 
2021/begin 2022 uitgeput raakt en derhalve nieuwe middelen nodig zijn voor de verdere 
uitvoering. 
 
Informatievoorziening MRA 
Wellicht ten overvloede als tip: u kunt meer (achtergrond)informatie over de metropoolregio 
alsook de gaande processen terugvinden op www.metropoolregioamsterdam.nl  
 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester van Beemster 

D. Bijl 

burgemeester van Purmerend 

http://www.metropoolregioamsterdam.nl/

