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Schriftelijke zienswijze MRA Werkplan & begroting 2020

Geachte leden van de MRA Regiegroep,

Onlangs ontvingen wij van u het MRA Werkplan 2020 en de bijbehorende begroting. Bij 
deze willen wij u laten weten dat het college en de raad van de gemeente Beemster 
hiermee instemmen met het door u opgetekende vooruitzicht van de MRA-samenwerking in 
het komende jaar. 
U heeft vorig jaar van onze raad een uitgebreide reactie ontvangen, in het vertrouwen dat u 
deze laat meewegen in uw definitieve besluitvorming. Ook dit jaar hebben wij met grote 
interesse en aandacht het werkplan besproken.  Met deze schriftelijke zienswijze voorzien 
wij u van een aantal aandachtspunten naar aanleiding van deze bespreking.

Aandachtspunten
MRA Agenda
De actualisatie van de MRA Agenda is in volle gang en nadert dit najaar een kritiek moment 
door de agendering in de raden en Staten. De verwachting is dat de nieuwe Agenda van 
invloed zal zijn op de huidige organisatie van de acties en programma’s c.q. aanpassingen 
in het werkplan en de begroting vereist. Hoewel de gemeente deze overweging begrijpt, is 
het niet duidelijk in hoeverre de huidige budgettering in voorjaar 2020 significant bijgesteld 
zal worden. Daarnaast worden parallel aan de actualisatie verschillende MRA-programma’s 
uitgewerkt die van groot belang zijn, waaronder de Verstedelijkingsstrategie, het programma 
Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, en mogelijk een uitwerking van de aanbevelingen uit 
het MRA-evaluatierapport. Met inachtneming van het voorgaande vraagt de gemeente zich 
af of er voor de actualisatie van de Agenda niet meer tijd gepermitteerd had moeten worden. 

Platform Economie
De verwachting is dat de nieuwe MRA Agenda andere accenten zal leggen op gebied van 
Economie. In de afgelopen jaren zijn de programma’s van Economie waardevol geweest 
voor de regio Zaanstreek-Waterland en daarmee voor deze gemeente, en wordt een 
voortzetting van deze waarde in de komende jaren verwacht. Daarbij vraagt de gemeente 
zich af hoe de toekomstige uitvoering zich zal verhouden tot MRA Invest, en ziet uit naar 
meer informatie over dit grootschalig initiatief.
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Het programma Voedsel Verbindt wordt niet (specifiek) benoemd in het werkplan en de 
begroting. Dit programma is voor Beemster zijnde een gemeente met een grote agrarische 
sector belangrijk en kenmerkt voor deze gemeente aandacht voor de kleinere gemeenten in 
het MRA-verband en de waarde van deze sector voor de economische ontwikkeling. De 
gemeente ziet uit naar een voortgaande ondersteuning van dit programma door de MRA. 

Platform Ruimte
In de begroting van dit platform wordt ongeveer 25% van het budget gereserveerd voor de 
verwachte wijzigingen die volgen uit de nieuwe MRA Agenda en de 
Verstedelijkingsstrategie. De gemeente acht het verstandig om niet bij voorbaat het gehele 
budget uit te putten, maar stelt ook de vraag waarom de andere platforms geen soortgelijke 
reservering hebben gemaakt. Daarnaast had de gemeente graag een indicatie gezien van 
de besteding van deze gereserveerde middelen.
Tenslotte stelt de gemeente de vraag of de recente PAS-kwestie en de ongetwijfelde 
invloed hiervan op verschillende bouwprojecten in de MRA zal leiden tot veranderende 
keuzes in budgetallocatie van de MRA.

Platform Mobiliteit
De MRA-organisatie verwacht een intensivering van dit dossier op metropoolniveau in de 
komende jaren en refereert daarbij aan de bovenliggende, integrale programma’s zoals 
Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB), het OV Toekomstbeeld en de 
Verstedelijkingsstrategie. De gemeente erkent deze ontwikkeling, maar benadrukt het 
belang van adequaat inzicht, overzicht en inspraak voor de deelnemende overheden in dit 
toenemend complexe dossier. Tenslotte benadrukt de gemeente het belang om te midden 
van de focus op onder andere de verstedelijking, knooppuntontwikkeling, en OV de 
bereikbaarheid van het landelijk gebied van de MRA en daarbinnen te borgen.

Sociaal-maatschappelijk component
Tenslotte besteedt de gemeente aandacht aan de ontwikkeling van een sociaal-
maatschappelijk oogmerk in MRA-verband. Wat is er sinds vorig jaar uitgewerkt dan wel 
besloten; wat kan de MRA-organisatie hierover melden?
Met de binnenkort te verschijnen vernieuwde MRA Agenda wordt hierop wellicht antwoord 
gegeven, maar het is wenselijk dat ten tijde van de gevraagde instemming met het werkplan 
voor het komende jaar een duiding gegeven wordt.

Wij kijken ondertussen terug op een geruime periode van succesvolle samenwerking in de 
MRA, op bijna drie jaar van versterkte samenwerking, sterke economische groei en een 
groeiende samenhang en complementariteit tussen de partners in deze metropool. 
Daarbij is de actualisatie van de MRA Agenda essentieel voor de voortzetting van deze 
succesvolle koers, maar vereist een nauwkeurig proces waarbij inhoud boven vorm gesteld 
dient te worden.

Wij kijken uit naar een goede bespreking van het voorgaande in de Bestuurlijke Regiegroep 
van 18 oktober a.s. alsmede de bespreking van de nieuwe MRA Agenda later dit najaar.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester 

H.C.P. van Duivenvoorde 
gemeentesecretaris
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