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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).
Sinds de start van de versterkte MRA-samenwerking begin 2016 en de vaststelling van de Visie
en Samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland (d.d. 2017) zijn grote inhoudelijke stappen
gezet. Onderwijl is de MRA Agenda 2.0 gelanceerd en is de MRA-samenwerking reeds
tussentijds geëvalueerd op verzoek van de MRA Regiegroep. Om de betrokkenheid van u als
raad te borgen geven wij u met deze brief overzicht en inzicht in verschillende belangrijke
trajecten.
MRA Transitiecommissie
In navolging van het MRA Evaluatierapport (d.d. najaar 2019) heeft de MRA Regiegroep aan
Ben Verwaayen opdracht gegeven tot een uitwerking van een visie voor de MRA. Gedurende
het proces concludeerde Verwaayen dat de visie gepaard moest gaan met verbeteringen in de
organisatiestructuur. De bevindingen zijn in de MRA State of the Region op 2 december 2020
gepresenteerd1, waarna de MRA Regiegroep een zgn. Transitiecommissie heeft gevormd die de
aanbevelingen van Verwaayen uitwerkt. Op 12 januari jl. heeft u van voorzitter Femke Halsema
een informatiebrief ontvangen waarin de planning voor de periode tot aan het zomerreces is
geduid. Onderdeel van het traject is een raadsconsultatie. Begin maart worden de voorstellen ter
consultatie verzonden aan alle MRA-deelnemers en hun Raden en Staten. Deze consultatie
wordt digitaal vormgegeven. In april-mei wordt een voorstel voor het vastleggen van de
Samenwerkingsafspraken ter consultatie (wederom in digitale vorm) voorgelegd aan Raden en
Staten. Formele bekrachtiging in de Raden en Staten volgt nog voor het zomerreces.
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.
Als MRA-deelregio levert ZaWa inhoud voor de strategie, waarbij de Visie &
Samenwerkingsagenda ZaWa het kader geeft. Actuele vraagstukken zoals duurzaamheid en
energieopwekking krijgen plaats in de Verstedelijkingsstrategie, en daarom is er interactie met
bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategie (RES) om tot eenduidigheid in de inzet te komen.
In de komende maanden zal het Verstedelijkingsstrategieteam wederom de raden consulteren
over verschillende inhoudelijke keuzes.
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De uitzending alsook een verslag zijn te vinden op: www.metropoolregioamsterdam.nl/state-of-the-region-2020duurzaam-herstel-en-meer-samenwerking/

Een eerste versie van de twee stukken waar het uiteindelijk om draait, namelijk het
Verstedelijkingsconcept en de investeringsstrategie worden in april 2021 in een regionale
raadsledenbijeenkomst van Zaanstreek-Waterland (net zoals in de andere MRA-deelregio’s)
besproken om te verrijken en aan te vullen, en om raadsleden mee te nemen in het proces. De
opbrengst hiervan wordt verwerkt in een tweede versie. Deze versie wordt medio mei (de laatste
acht weken voor het reces) vrijgegeven voor inbreng van wensen en bedenkingen vanuit Raden
en Staten. 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
Naar aanleiding van de bestuurlijk gestelde vraag ‘wat wordt de inzet van ZaWa voor de
Verstedelijkingsstrategie en daarmee richting de MRA?’ wordt momenteel een zogenaamde
Propositie voor ZaWa geformuleerd. Dit document is gebaseerd op de uitgangspunten van de
Visie & Samenwerkingsagenda ZaWa, en zal een actueel en concreet perspectief bieden op
datgene dat wij als ZaWa bijdragen 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. De Propositie zal in het tweede kwartaal van dit jaar voorgelegd worden
aan de raden.
Invest MRA en doorontwikkeling tot Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)
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 eerder gestelde start van mei 2020 is verplaatst naar juli 2021.
In de komende periode zal meer informatie beschikbaar komen, waarna wij met u in gesprek
zullen gaan over de afweging om dan wel of niet deel te nemen aan deze ROM en zowel de
inhoudelijke en bestuurlijke voorwaarden die daarmee gepaard gaan.
P&C-cyclus MRA
Het MRA Bureau zal in mei het jaarverslag voor 2020 alsook de conceptbegroting voor 2022
toesturen ter agendering in de raad. Wij verwachten dat de in wording zijnde voorgestelde
aanpassingen van de Transitiecommisssie (m.n. de inhoudelijke prioritering) mogelijk invloed
hebben op het jaarplan van de MRA en daarmee op de budgetverdeling tussen programma’s en
platforms.
Jaarplannen & budget MRA ZaWa
De colleges hebben de begroting voor ZaWa 2021 vastgesteld.
Momenteel worden de jaarplannen voor de thema’s van ZaWa besproken in de betreffende
regionale portefeuillehoudersoverleggen.
in verband met de voorgenomen versterkte inzet voor o.a. mobiliteit, economie en landschap
(onderzoek en organisatie) verwachten wij dat het budget (bestaande uit de teruggestorte
reserves van de SRA) eind 2021/begin 2022 uitgeput raakt. Wij zullen daarom op een later
moment bij u terugkomen met een voorstel hoe daarmee om te gaan.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar het vervolg van onze
waardevolle samenwerking.
Hoogachtend,
De colleges van Zaanstreek-Waterland

