




Inhoud 

• De MRA: Ambitieus 

• MRA Convenant 

• Besluitvormingsproces 

• Structuur van de MRA: Netwerksamenwerking 

• Raden & Staten betrekken 

• MRA Bureau 

 

• Zaanstreek-Waterland / MRA Noord 

• Ambitie & Potentieel 

• Visie & Agenda 

• De thema’s 

 



De MRA: Ambitieus 
 

  

 

Zeven ontwikkelrichtingen: 

 

• Ruimte geven aan wonen en werken 

• Slimmer en innovatiever werken 

• De leefkwaliteit verbeteren 

• Versnellen van de transitie naar een schone economie 

• Beter verbinden 

• De MRA klimaatbestendiger maken 

• De MRA weerbaarder maken 

 
   …onderverdeeld in 57 acties! 



MRA Convenant 
 

• Een overeenkomst tussen 32 gemeenten, 2 provincies en 
de Vervoerregio; 

• Spelregels t.b.v. transparantie, efficiëntie en synergie 

• Hoofdpunten:  

 - Samenstelling van de platforms van PHO’s 

 - Uitvoering & vertegenwoordiging 

 - Governance-structuur 

 - Betrekken van raden, staten & colleges 

 - Financiering, begroting & verslag 

 - Looptijd, voorwaarden voor deelname & evaluatie 

 

 
 

  

 



Besluitvormingsproces 
 

(Eind) 2015 

• Wens voor versterkte MRA-samenwerking t.b.v. 
economische groei & verbeterde woon- en leefomgeving.  

• Verkenning i.o.v. bestuurlijke regiegroep 

2016 

• 18 februari 2016: Presentatie van MRA Agenda 2016-2020: 
Integrale actie-agenda als inhoudelijke basis 

• April: Conceptversie van MRA Convenant ter consultatie 
naar gemeenten & provincies, raden & staten. 
Intentieverklaring door alle MRA-overheden 

• November: Definitieve versie inclusief MRA-begroting en 
werkplan MRA Bureau voor ondertekening naar alle MRA-
overheden 

2017 

• 1 januari: Start versterkte MRA 

• 6 maart: Officiële ondertekening van het MRA Convenant 

 

 

  

 



Structuur van de MRA 
 

• 7 deelregio’s 

 

  

 



Structuur van de MRA 
 

• 7 deelregio’s 

• 7 thema’s c.q. PHO’s: Ruimte, Economie, Bereikbaarheid, 
Duurzaamheid, Recreatie & Toerisme, Landschap en 
Wonen. (Sociaal i.o.) 

• 3 platforms van PHO’s: Ruimte (PRO), Bereikbaarheid 
(PBM) en Economie (PRES) 

• Agendacommissie (DB) & Regiegroep (DB) 

• Raads- en statenleden in positie 

• Ambtelijke uitvoering vanuit de MRA-overheden 

• Ondersteuning vanuit MRA Bureau 

 

  

 



Platforms van 
PHO’s 

De MRA =  

Netwerksamenwerking 

 

• De inhoudelijke doelen uit de MRA 
Agenda staan voorop 

• Er worden geen bevoegdheden 
overgedragen 

• Programma’s en projecten kunnen 
in wisselende verbanden 
uitgevoerd worden 

 



Raden en staten 
betrekken 
 

MRA (geheel) 

• Coördinatie van informatie door MRA bureau 

• Inzet van o.a. nieuwsbrief, gezamenlijk 

raadsinformatiesysteem en innovatieve online 

discussieplatforms 

• Periodieke themabijeenkomsten over Agenda-

acties 

• Jaarlijks centraal MRA-symposium  

 

Zaanstreek-Waterland / MRA Noord 

• Periodieke raadsbijeenkomsten in deze deelregio 

• Bespreken van voortgang van regionale projecten 

• Coördinatie door griffie 

 

 

 

 

 

 

 



MRA Bureau 
 

Taken 

• Aanjagen van de 57 MRA Agenda-acties 

• Coördinatie en afstemming van de MRA-samenwerking 

• Ondersteuning van de MRA-platforms 

• Ondersteuning van de informatievoorziening omtrent de MRA.  

• Financieel beheer van de MRA-budgetten en -begroting 

• NB: Uitvoering van de Agenda-acties en deelregionale organisatie ligt bij 
de MRA-overheden zelf! 

 

Organisatie 

• Lean and mean 

• Secretaris-directeur, platform-secretarissen, projectsecretarissen, 
medewerker netwerken & communicatie, en een financieel medewerker 

• Programmamanagers (parttime) primair ingevlogen vanuit de MRA-
overheden 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaanstreek-Waterland  /  MRA Noord 



Ambitie & Potentieel 

 De gezamenlijkheid 

• Landschap, historie & erfgoed 

• Economische dynamiek & potentieel 

• Ruimte om te wonen & te leven 

• Gedifferentieerde woon-,  

     recreatie- en werkomgeving 

 

De insteek 

• Beter benutten v/d bestaande kwaliteiten c.q. de aanwezige ruimte, 

voorzieningen, infrastructuur en organisatie  

• Gezamenlijke inspanning bij het ontwikkelen, investeren en 

uitbreiden 

• Bottom line: We doen het samen 

 

 



Visie & Agenda 
De opzet voor één visie & agenda 

• Een raamwerk gemaakt op verzoek van BM en GemSecr  

• De inhoud gevormd vanuit de visies en agenda’s van de 7 thema’s 

• Eén actie-agenda, gebaseerd op de visie   

 

Thematrekkers 

• Wonen: Zaanstad 

• Economie: Edam-Volendam 

• Recreatie & Toerisme: Edam-Volendam 

• Landschap & Erfgoed: Waterland 

• RO: Purmerend 

• Duurzaamheid: Zaanstad 

• Bereikbaarheid: Oostzaan 

 



Mensen & Middelen 
Uitvoering 

• Bestuurders stemmen af wie deelneemt aan MRA-gremia 

• Thematrekkende gemeente levert secretaris 

• Ambtelijke uitvoering verdeeld over de 8 gemeenten 

• Uitgangspunt: inbedden in huidige formatie 

 

Middelen 

• Reserves van bijdrage aan SRA voor Wonen en Economie worden 
teruggestort aan gemeenten  

• Mogelijk gezamenlijk fonds t.b.v. onderzoek, promotie e.d. 

• Maximaal 0,73 euro per inwoner 



Reflectie 

De MRA Noord: Een logische ontwikkeling 

• Alle gemeenten zijn onderdeel van de ontwikkeling 

• Prioritering van de inhoud boven structuurdiscussies 

• Delen van elkaars kennis en kracht 

• Grensoverschrijdend denken en werken 

• Spanningen en belangen benoemen 

• Cultuur van geven en nemen 

• Samen optrekken in de metropoolregio 


