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Beste collega’s, 

  

De herijking van de MRA-agenda en de (aanloop naar) de bestuurdersconferentie op 18 oktober jl. 

hebben ons geïnspireerd om een aantal gedachten en zorgen met jullie te willen delen. Dit zijn onze 

ideeën over de beoogde doelen van de MRA en de daarvoor benodigde samenwerkingscultuur. 

  

De conferentie was drukbezocht en bood een platform voor het welbekende ‘goede gesprek’. Helaas 

constateerden wij ook dat een aanzienlijk deel van de bestuurders al halverwege de conferentie was 

vertrokken. Dit zegt niet per se iets over de betrokkenheid bij of een gevoel van importantie van de 

MRA. Wat dit bij ons wel opriep was of wij wel met elkaar geloven dat onze inbreng ertoe doet. Wij 

geloven daar erg in. 

  

Tijdens dit ‘goede gesprek’, bleken we het over heel veel eens te zijn. Wat we belangrijk vinden en de 

opgaven waar we voor staan. Zo nu en dan was er wat discussie over de weging van een bepaalde 

woordkeuze, maar dat zijn details. We formuleerden onze opgaven en ambities in deze fase zo 

abstract, dat we het niet met elkaar oneens konden zijn en we dus geen noodzaak voelden tot het 

hebben van een inbreng. Het werd spannend op de momenten dat we het principe van de 

evenwichtige regio concreet maakten. En dat werd goed zichtbaar tijdens de 

bestuurdersconferentie.  

  

Waar wij de economische opgave bespraken, schuurde het pas toen de vraag gesteld werd of we als 

individuele gemeenten bereid zouden zijn bedrijven door te verwijzen naar een ander deel van de 

MRA. We vonden elkaar uiteindelijk in de slotsom dat we in dergelijke situaties helemaal niet terecht 

komen als we als gehele MRA ons verhaal op orde hebben en de krachten van de individuele 

deelregio’s scherp hebben geformuleerd. 

  

Ook op het gebied van Bereikbaarheid werd het lastig toen de evenwichtige regio concreet werd. 

Betekent dit dan dat we - naar het werken aan een tegenspits en het voorkomen van zo veel mogelijk 

mobiliteitsbewegingen - alleen investeren in de gebieden die economisch sterk zijn en 

geconsolideerd kunnen worden door een verbetering van de mobiliteit? Of investeren we juist ook in 

andere delen van het gebied, zodat we de evenwichtige metropool realiseren? 

  

Bij Bouwen en Wonen schuurde het meteen, omdat de stelling expliciet en concreet vorm gaf aan 

het principe van een evenwichtige regio. Afspraken over percentages en aantallen betaalbare 

woningen bleken gevoelig te liggen en ingewikkeld te zijn. Lex Scholten formuleert het altijd 

mooi; iedere gemeente heeft zijn eigen eigenheid en die moeten ze ook houden. Wij moeten ervoor 

zorgen dat de optelsom wel klopt. 

De spijker op zijn kop. Wij moeten daar voor zorgen.  

  

Dat maakt des te meer duidelijk dat de toekomst van de MRA om écht leiderschap vraagt. Niet alleen 

van Amsterdam, maar van ons allemaal. Het vraagt ons allemaal voorbij de politieke actualiteit en 

huidige coalitieakkoorden te kijken. En wie heeft er nu meer invloed op die actualiteit dan wij als 

bestuurders? Wie heeft er beter zicht op én de politieke realiteit én het bestuurlijke kader 

waarbinnen wij ons werk doen? Het is aan ons te handelen als bestuurder binnen de MRA, en dus 

niet alleen als bestuurder van onze eigen gemeente.  

Dit brengt ons tot het volgende.  

 



Bij het bespreken van de MRA-agenda 2.0 in het college en de gemeenteraad zullen wij onze rol als 

MRA-bestuurders en de verhouding daarvan met de politieke actualiteit bespreekbaar maken. Wij 

doen een dringend beroep op u om datzelfde te doen. Zo voelen wij ons allen in de nabije toekomst 

misschien minder geremd om de ingewikkelde gesprekken te voeren. Niet alleen in het belang van de 

eigen gemeenten maar in het licht van de MRA-samenwerking. Alleen als we verder gaan dan de 

makkelijke gesprekken kunnen wij tot de positieve som der delen komen die de MRA-samenwerking 

ons kan bieden. Als bestuurders in het Platform Ruimte kunnen wij elkaar daarop aanspreken, er 

regelmatig samen op reflecteren en zo ook als groep verder komen in onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor een sterke, duurzame en evenwichtige metropool. 

 

Wij hopen dat u met ons mee wil doen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

T. Kroese     S. Mutluer 

Purmerend     Zaanstad 


