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VRAAG 
Bij het afgelopen vrijdagbericht waren stukken van de MRA bijgevoegd, onder andere een 
uitnodiging voor de vergadering van de regiegroep van 9 april a.s. Daar zitten ook stukken bij van 
eerdere vergaderingen waaronder die van 10 december.  
 
Daarnaast vond op 2 december de State-of-the-Region plaats, een (online) evenement van de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) met diverse sprekers, maar vooral ook de spreekbeurt van 
burgemeester Halsema van Amsterdam, die voortborduurde op een advies van de voormalige 
topman uit het internationale bedrijfsleven Ben Verwaayen. De stuurgroep lijkt ook die richting uit te 
gaan: creëren van een extra bestuurslaag onder voorzitterschap van de Burgemeester van 
Amsterdam.  
 
Vraag 1 
Waarom krijgen wij dit nu pas? Nu is er geen gelegenheid meer dit te bespreken in de commissie 
Middelen.  
 
Vraag 2 
We zien wel Haarlem en Zandvoort vertegenwoordigd op 10 december maar Heemstede (en 
Bloemendaal niet).  Hoe worden onze belangen meegewogen? 
 
Vraag 3 
Is ons college inderdaad de mening toegedaan - gelet op de stelling in het advies - dat het huidige 
besturingsmodel en de werkwijze van de MRA niet voldoet en zo ja, waarop is dat gebaseerd? 
 
Vraag 4  
Sinds wanneer is bekend dat gewerkt wordt aan een fundamentele herziening van de structuur van 
de MRA, wanneer zijn gedachten voor het eerst ter tafel gekomen en op welke wijze? 
 
Vraag 5  
Wordt bij het vormen van een aparte entiteit ook de instelling van een gemeenschappelijk budget 
begrepen, en de overheveling van bevoegdheden (verlegd bestuur)? Hoe verhoudt zich dat tot de 
autonomie van de raad? Hoe wordt die daarbij betrokken?  
 



Vraag 6 
Wat heeft de MRA tot nu toe voor Heemstede opgeleverd? Welke concrete voordelen? 
 

ANTWOORD  
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ]  
 
Vraag 1 
Waarom krijgen wij dit nu pas? Nu is er geen gelegenheid meer dit te bespreken in de commissie 
Middelen.  
 
Antwoord: 
De planning laat ruimte voor bespreking van het voorstel van de Transitiecommissie van de MRA in 
de commissie Middelen van mei 2021. Wij verwijzen hiervoor naar het aangeboden voorstel. 
 
 
Vraag 2 
We zien wel Haarlem en Zandvoort vertegenwoordigd op 10 december maar Heemstede (en 
Bloemendaal niet).  Hoe worden onze belangen meegewogen? 
 
Antwoord: 
De bijeenkomst op 10 december betrof een extra bijeenkomst van de Regiegroep van de MRA. 
Heemstede wordt vertegenwoordigd in de Regiegroep door Zandvoort en Haarlem. De borging van 
de Heemsteedse belangen voor dit onderwerp vindt plaats via het afgeven van een zienswijze op het 
voorstel van de Transitiecommissie (zie het voorliggende collegevoorstel).  
Verder vindt de afstemming met de andere gemeenten uit de regio plaats via de Zuid-
Kennemerlandse portefeuillehoudersoverleggen. De inhoudelijke leidraad daarvoor is de (door de 
raad vastgestelde) Zuid-Kennemer Agenda.  
 
 
Vraag 3 
Is ons college inderdaad de mening toegedaan - gelet op de stelling in het advies - dat het huidige 
besturingsmodel en de werkwijze van de MRA niet voldoet en zo ja, waarop is dat gebaseerd? 
 
Antwoord: 
Wij verwijzen hiervoor naar de voorgestelde zienswijze, zoals die is verwoord in het voorliggende 
collegevoorstel. 
 
 
Vraag 4  
Sinds wanneer is bekend dat gewerkt wordt aan een fundamentele herziening van de structuur van 
de MRA, wanneer zijn gedachten voor het eerst ter tafel gekomen en op welke wijze? 
 
Antwoord: 
In 2019 is in opdracht van de Regiegroep van de MRA een evaluatie gehouden van de MRA 
samenwerking. Die heeft geleid tot het rapport “Meer richting en resultaat” die medio 2019 is 
gepubliceerd. Dit stuk is ter kennisname voorgelegd aan de raad.  
De Regiegroep van de MRA is met de opvolging van de aanbevelingen die daaruit voortkwamen aan 
de slag gegaan. Onder leiding van Ben Verwaayen zijn binnen de organisatie en met de 
burgemeesters gesprekken en bijeenkomsten  gehouden die in december 2020 tot de presentatie 
van het advies dat u reeds is toegezonden. Op basis van dit advies is een Transitiecommissie in het 



leven geroepen. Die heeft het advies van de heer Verwaayen verder uitgewerkt tot het nu 
voorliggende voorstel.  
 
Communicatie over dit onderwerp: 
- Op 12 juli 2019 is het evaluatie rapport Meer richting en resultaat gepubliceerd 
- Op 2 december 2020 heeft de State of the Region plaatsgevonden. Dit is een jaarlijkse 

bijeenkomst waarvoor alle MRA-deelnemers waaronder raadsleden zijn uitgenodigd. Hier 
werd ingegaan op het advies dat is opgesteld door Ben Verwaayen om de MRA 
samenwerking te verbeteren. State of the Region kan teruggekeken worden op de website 
van de MRA.  

- Na de State of the Region is er een Transitiecommissie gevormd. Zij zijn aan de slag gegaan 
met het voorliggende voorstel. Op 12 januari 2021 heeft de MRA een brief gestuurd naar alle 
Raden en Staten ter informatie over dat er door de Transitiecommissie gewerkt wordt aan 
een voorstel voor de MRA samenwerking. 

- Op 9 maart 2021 heeft de MRA een brief gestuurd naar alle Raden en Staten met daarbij het 
voorliggende voorstel voor de MRA samenwerking.  

- De MRA stuurt maandelijks het MRA-Raads en Statenbericht. Hierin worden de actuele 
ontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam omschreven.  

- In de regionale raadsbijeenkomsten van Zuid-Kennemerland wordt daarnaast altijd een kort 
overzicht gegeven van de actualiteiten in de MRA. 

 
 
Vraag 5  
Wordt bij het vormen van een aparte entiteit ook de instelling van een gemeenschappelijk budget 
begrepen, en de overheveling van bevoegdheden (verlengd lokaal bestuur)? Hoe verhoudt zich dat 
tot de autonomie van de raad? Hoe wordt die daarbij betrokken?  
 
Antwoord: 
Er is geen sprake van de vorming van een aparte entiteit of van de overheveling van bevoegdheden. 
Ook worden er geen voorstellen gedaan voor de wijziging van de huidige financiële structuur van de 
MRA. Voor een nadere motivering verwijzen wij naar het voorliggende collegevoorstel. 
 
 
Vraag 6 
Wat heeft de MRA tot nu toe voor Heemstede opgeleverd? Welke concrete voordelen? 
 
Antwoord: 
De samenwerking in de MRA heeft er (mede) toe geleid dat:  

- aan Heemstede voor het project “fietsparkeren station Heemstede-Aerdenhout” (naast een 
bijdrage uit het regionale Mobiliteitsfonds van € 467.500) door het Rijk een bijdrage van  
€ 645.000 is toegekend en een aanvullende bijdrage van € 103.000 in het vooruitzicht is 
gesteld; 

- de opgaven van de Westflank voor wat betreft bereikbaarheid en economische ontwikkeling 
hoger op de agenda zijn komen te staan (zie ook de resultatenkaart voor Zuid-Kennemerland 
uit het voorliggende collegevoorstel); 

- Heemstede profiteert van de acties uit de MRA Agenda, die ervoor zorgen dat de 
bouwstenen voor de versterking van de positie van de MRA (en daarmee de regio Zuid-
Kennemerland) in de vorm van ondersteuning en ontwikkeling van bijvoorbeeld start-up 
ontwikkeling, aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en de ondersteuning daarvan, 
zoals het house of skills, aantrekken van internationaal talent, programma Landschap, 
afstemming evenementen, MRA-cultuurimpuls en programma’s voor het circulair maken van 
de economie, energie (besparing) en klimaatbestendigheid. 



- Heemstede profiteert van de kennisdeling door de MRA, bijvoorbeeld op het terrein van 
circulaire economie; 
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