
 

 
 

M E M O  
  
 

Aan : De raadscommissie  

Van : De griffier 

Datum : 28 april 2016 

Onderwerp : Toelichting door de heer D. Bijl, lid van het dagelijks bestuur van de 

Stadsregio Amsterdam (SRA) op de ontwikkelingen en voorstellen over 

de toekomst van de SRA en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).  

Bijlagen : divers 

 

 

Doel van de bespreking op 17 mei : beeldvorming 

Aan de college en gemeenteraden zijn (medio april) door de SRA voorstellen voorgelegd 

om de regionale samenwerking in het fysieke domein anders te gaan organiseren vanaf  

1 januari 2017.  

De behandeling van deze voorstellen is bij ons gepland voor een (besluitvormende) 

behandeling in de commissie en raad van 28 juni 2016.  

De bespreking van dit onderwerp in de commissie van 17 mei 2016 is beeldvormend naar 

aanleiding van het aanbod vanuit de SRA om vooraf een toelichting op dit onderwerp te 

geven. Deze toelichting is in de persoon van de heer D. Bijl uit hoofde van zijn functie van 

lid van het dagelijks bestuur van de SRA. 

Nadat dit aanbod was gedaan heeft Beemster hiervoor direct een afspraak gemaakt.  

Hierna zijn in samenwerking tussen de gezamenlijke griffiers van Zaanstreek-Waterland en 

de SRA in de regio ook regionale raadsbijeenkomsten tot stand gekomen (20 april in 

Oostzaan en 25 april in Monnickendam), waarover u bent geïnformeerd.  

 

De voorstellen 

Kort gezegd: het samenwerkingsverband van de SRA gaat zich beperken tot verkeer en 

vervoer taken en de wonen en economie taken worden anders georganiseerd in 

samenhang met het versterken van de Metropoolregio samenwerking.  

 

De stukken 

Deze stukken zijn gebundeld via de brief van 14 april 2016 van de SRA. Deze stukken zijn 

aan dit agendapunt ter informatie toegevoegd (brief met 5 bijlagen).  

De stukken staan ook op de website van de SRA met daarbij een lijst van vragen en 

antwoorden https://www.stadsregioamsterdam.nl/artikel/20160415-toekomst-regionale-

samenwerking. 

Aan de stukken zijn tevens (ter informatie) de dia’s toegevoegd van de presentatie van de 

regionale raadsbijeenkomsten op 20 en 25 april (in dit geval de presentatie bij de gemeente 

Waterland). 

 

Reactietermijn  

De voorstellen van de SRA zijn medio april ontvangen met het verzoek om voor 1 juni 

daarop te reageren. De regioraad zou op 14 juni hierover spreken. Een aantal gemeenten 

heeft inmiddels bij de SRA aangegeven, dat deze termijn om te reageren te krap is. De 

reactie van de SRA ken is niet. Dit is een aandachtspunt voor de bespreking op 17 mei. 
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