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Onderwerp Definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam 

 

 

Geachte deelnemers van de Metropoolregio Amsterdam, 

 

 

Met groot genoegen sturen wij u de definitieve versie van de Samenwerkingsafspraken 

voor onze samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Een set afspraken waarmee 

we naar ons idee de samenwerking in de regio verder versterken, slagvaardiger en 

transparanter maken. Waarbij we ook de raden en Staten beter betrekken, en ons 

richting Den Haag en Brussel beter positioneren. 

 

Deze Samenwerkingsafspraken zijn het resultaat van een lang en intensief proces. De 

vele gesprekken en werksessies hebben voor ons zomerreces geresulteerd in een 

conceptversie van de Samenwerkingsafspraken. Gedurende de afgelopen maanden is 

hierover in uw gemeente of provincie het gesprek gevoerd, veelal ook met uw raden of 

Staten. Dit heeft een grote hoeveelheid wensen en opvattingen opgeleverd over de 

Samenwerkingsafspraken, die op 8 oktober jongstleden in de Regiegroep besproken 

zijn. Naar aanleiding hiervan zijn de Samenwerkingsafspraken op een aantal punten 

aangescherpt. Een overzicht hiervan vindt u in de zogenaamde ‘nota van 

beantwoording’ die bijgesloten is bij de Samenwerkingsafspraken. 

 

We sturen u deze Samenwerkingsafspraken ter vaststelling in uw college. Om de 

betrokkenheid van de raden en Staten - die ook bij het proces van de tot standkoming 

van deze afspraken vaak sterk betrokken zijn geweest -  te borgen, bevelen wij u van 

harte aan om de samenwerkingsafspraken ook ter bekrachtiging in uw gemeenteraad of 

Provinciale Staten te agenderen. We vormen welliswaar een bestuurlijke 
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netwerksamenwerking, maar draagvlak onder de gekozen volksvertegenwoordigers is 

essentieel om als bestuurder in het informele netwerk daadkrachtig te kunnen opereren. 

 

Tijdens de State of the Region op 10 december aanstaande willen we gezamenlijk 

feestelijk stil staan bij onze hernieuwde samenwerking. Het zou dan ook mooi zijn als u 

voor die tijd de Samenwerkingsafspraken heeft vastgesteld. Conform afspraken in de 

Regiegroep zal vlak na 10 december zowel het Bestuur als de Algemene Vergadering 

worden opgericht. Deze zullen nog in december bijeenkomen voor een eerste 

vergadering. Tot die tijd zullen wij als transitiecommissie conform de wens van de 

Regiegroep fungeren als tijdelijk bestuur. In die hoedanigheid treffen we ook de 

noodzakelijke voorbereidingen om na 10 december te kunnen gaan werken volgens de 

nieuwe Samenwerkingsafspraken. 

 

Hoewel het vaststellen van de Samenwerkingsafspraken voelt als het eind van een lang 

en intensief proces, is het vooral het begin van een nieuwe fase. Een fase waarin we ons 

gezamenlijk nog sterker inzetten om de Metropoolregio Amsterdam duurzamer, 

bereikbaarder, mooier, evenwichtiger en nog heel veel meer te maken. En ook een fase 

waarin we met elkaar in gesprek blijven over de vorm van onze samenwerking. Niet 

alleen gedurende het overgangsjaar, maar ook in alle jaren daarna.  

 

 

Namens de Transitiecommissie, met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Femke Halsema, 

Voorzitter Metropoolregio Amsterdam 
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