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onderwerp 

Zienswijze op MRA Werkplan en Begroting 2019 

 

Geachte leden van de Bestuurlijke Regiegroep, 

 

Op 24 juli 2018 ontvingen wij van u het MRA Werkplan 2019 en de bijbehorende begroting. 

Bij deze willen wij u laten weten dat het college en de raad van de gemeente Beemster 

positief hebben gereageerd op het vooruitzicht dat de MRA-samenwerking hiermee biedt. 

Met deze schriftelijke zienswijze voorzien wij u van een aantal aandachtspunten met 

betrekking tot de genoemde documenten. 

 

Platform Economie 

De gemeente Beemster volgt met belangstelling de sterke economische ontwikkeling in 

deze regio, maar realiseert zich tevens dat de actualiteit aanscherpingen en herijkingen 

vereist. De gemeente pleit in dit kader voor een versterking van het regionaal 

toerismebeleid, intensieve samenwerking betreffende behoud en ontwikkeling van 

bedrijvigheid in de buitengebieden en een betere integratie van de (diepgewortelde) 

landbouwsector in de agenda Economie.  

 

Platform Ruimte: 

De gemeente Beemster verwelkomt de uitvoering van het programma Metropolitaan 

Landschap. De MRA faciliteert hiermee een open dialoog over de positie en 

toekomstbestendigheid van het landelijk groen inclusief de landbouw, het dorpennetwerk en 

cultureel erfgoed. De gemeente benadrukt het belang van regionaal onderscheid: de 

eigenschappen van de nabije veenweidegebieden zijn niet overeenkomstig die van de 

Beemster. De gemeente is voornemens om tezamen met de MRA, buurgemeenten en 

andere partners de kansen en opgaven te verkennen waarbij de verbindende factoren van 

de Stelling van Amsterdam en het regionale waternetwerk een sterk uitgangspunt bieden. 
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Sociaal 

Het is nog onduidelijk in hoeverre de MRA invulling kan geven aan een Sociale Agenda in 

de metropoolregio. Afgezien van de actie in tabel 3.8 is het dossier nergens benoemd. 

Tevens is er geen geld voor gereserveerd. 

Deze tekortkoming is reeds eerder aan de orde gesteld en zal opnieuw worden ingebracht 

bij de herijking van de MRA-actiepunten. Het verdient aanbeveling hier al vast op te 

anticiperen en in de begroting tenminste een post op te nemen voor voorbereidingskosten 

om tot een realisering te kunnen komen. 

De gemeente verzoekt de MRA om meer duidelijkheid te verschaffen betreffende de 

opvolging. 

 

Overige zaken  

- Het MRA Bureau dient bij volgende producten een adequate redactie te hanteren. In het 

document staan taal- en spellingsfouten en een groot aantal moeilijk leesbare zinnen en 

alinea’s. Gezien het belang van een begroting als richtinggevend kader, acht de 

gemeente het belangrijk dat het toegankelijk is voor eenieder. Daarnaast kloppen de 

cijfers ook niet overal. Zo tellen de cijfers voor 2018 in de tabel vanaf blz. 37 niet op tot 

het totaal dat daar vermeld staat. 

- In hoofdstuk 6 wordt nog een beschrijving gegeven van de taken van het MRA Bureau. 

Er zit geen additionele verhoging in de personeelskosten. Het is onduidelijk in hoeverre 

hierbij rekening is gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals de stijging van de 

loonkosten. 

- Een geactualiseerd overzicht in kleur van de voortgang van de acties uit de MRA 

Agenda is als bijlage bijgevoegd. Op een enkele plek wordt gesproken over de 

actualisatie van de MRA Actieagenda. Het verdient de voorkeur om hier een algemene 

paragraaf aan te wijden, daar de Actieagenda de leidraad is voor de regionale 

samenwerking. 

 

Wij kijken ondertussen terug op een geruime periode van succesvolle samenwerking in de 

MRA, op bijna twee jaar van versterkte samenwerking, sterke economische groei en de 

duiding van nieuwe opgaven. In dit kader achten wij de herijking van de MRA Actie Agenda 

een essentiële stap in de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam.  

 

Wij kijken uit naar een goede bespreking van het voorgaande in de Bestuurlijke Regiegroep 

van 10 oktober a.s. 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Beemster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.J.M. van Beek 

burgemeester  

H.C.P. van Duivenvoorde 

gemeentesecretaris 

 

 


