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Datum 19 april 2021 

Kenmerk - 

Behandeld door  

Onderwerp Toelichting op proces transitie MRA-samenwerking 

 

Geachte leden van de raden en Staten in de MRA,  
 

Over het voorstel van de transitiecommissie over de versterking van onze 
samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam wordt dezer dagen veel gesproken. 
Leden van de commissie zijn aanwezig bij vergaderingen van raden en Staten om 
het voorstel toe te lichten en er verschijnen interviews en opinieartikelen. Hieruit 
blijkt dat de betrokkenheid groot is. We constateren ook dat er, behalve inhoudelijke 
discussies, zorg is over de snelheid van het proces. Aangezien democratische 
uitwisseling en zorgvuldigheid altijd zwaarder wegen dan snelheid stellen wij voor 
wat meer rust aan te brengen in het proces. 

We stellen voor het transitieproces in twee fasen te knippen. Fase 1 voor de zomer 
en fase 2 na de zomer.  

 

Fase 1 (voor de zomer) 

Graag willen wij met u vaststellen of er voldoende steun is voor de hoofdlijn van het 
voorstel, en daarmee voor de vervolgstappen in de uitwerking. Met de hoofdlijn 
bedoelen wij de ambitie en structuur van onze samenwerking: de drie 
doelen/thema’s en de aanpak met een bestuur, platforms, een algemene 
vergadering, een raadtafel en een directie. We vragen steun voor deze hoofdlijn, 
wetende dat alle onderdelen verder worden ingevuld en uitgewerkt, en werkelijke 
besluitvorming plaatsvindt in fase 2.  

Dit betekent: 

 17 mei: dat raden en Staten op het voorstel kunnen reageren tot deze 
datum; 
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 21 mei: bespreking van de reacties in de regiegroep; om vast te stellen of er 
voldoende commitment is op de hoofdlijn van het voorstel; 

 25 mei: dat u wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de consultatie 
en de afspraken die in de regiegroep zijn gemaakt over het vervolg van het 
proces.  

 

Fase 2 (najaar) 

Na de zomer wordt de hoofdlijn omgezet in samenwerkingsafspraken. Dit betekent 
aanpassing van het huidig convenant. Deze samenwerkingsafspraken worden ter 
goedkeuring aan de raden en Staten voorgelegd. De precieze planning van deze 
besluitvormende fase na het zomerreces bepalen wij in goed overleg met u.  

Daarbij doen wij twee aanvullende voorstellen om alle deelnemers in de MRA er zo 
goed mogelijk bij te betrekken: 

 Wij verzoeken de huidige Raadtafel kritisch mee te denken over de opbouw 
en invulling van de samenwerkingsafspraken. Het lijkt ons van belang dat 
daarin (in opmaat naar de ‘nieuwe’ Raadtafel) alle gemeenten en provincies 
vertegenwoordigd zijn. Het MRA bureau zal daarvoor bij komende 
bijeenkomsten van de Raadtafel zorgen; 

 Bij de komende vergaderingen van de huidige regiegroep willen wij alle 
gemeenten uitnodigen.  

 

We hopen u hiermee voldoende tegemoet te komen, zodat wij gezamenlijk in het 
najaar tot gewogen besluitvorming kunnen komen.  

Deze brief wordt tegelijkertijd aan de leden van de colleges gestuurd.  

 

Met vriendelijke groet,  

de transitiecommissie,  
 

Arthur van Dijk 
Femke Halsema (voorzitter)  
Thijs Kroese 
Gerard Kuipers 
Leen Verbeek 
Franc Weerwind 
Emiel Reiding (secretaris)  




