
Geachte leden van de Transitiecommissie,

voor inwoners, met gemeenten

Wij onderschrijven dan ook het voorstel dat u heeft voorgelegd. Wel geven wij graag enkele 
aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking van het voorstel. Zo vragen wij aandacht voor de kleine

In de verschillende stappen in de evaluatie van de MRA hebben wij onze aandachtspunten meegegeven. 
Voorafgaand aan de evaluatie, naar aanleiding van de aanbevelingen en vervolgstappen hierbij en ook in 
de context van de behandeling van de begroting 2020 en 2021 en de MRA agenda 2.0. In het voorstel 
'Metropool van grote klasse' zien wij deze aandachtspunten terug.

Wij zijn zeer verheugd dat het uitgangspunt van evenredige vertegenwoordiging in de bepalende gremia 
opvolging krijgt, zowel voor het platform mobiliteit als door het instellen van een Algemene vergadering. 
Met het instellen van een Algemene vergadering en bestuur verwachten wij een grotere rolduidelijkheid en 
een duidelijker gezicht van de MRA naar buiten. Wij onderschrijven het uitgangspunt dat cruciale 
besluiten worden genomen door democratisch gelegitimeerde bestuursorganen. Met elkaar moeten we 
zorgdragen dat de bestuurlijke legitimatie van onze samenwerking wordt gewaarborgd.

Om ook resultaten te kunnen halen en focus aan te brengen is het belangrijk dat er een gezamenlijk beeld 
is van de ambities van de MRA. We herkennen ons in de beschreven ambitie en uitwerking in doelen. 
Eerder hebben wij aangegeven dat het gebied van de MRA vraagt om een integraal meerjarig 
toekomstbeeld waarin strategische opgaven als verstedelijking, economie, landschap en mobiliteit een 
plek krijgen. Dit punt is voor ons ingevuld in de Verstedelijkingsagenda. Het streven naar sociaal 
evenwicht moet worden ingevuld vanuit de ruimtelijk economische opgaven en betekent wat ons betreft 
niet dat thema's en taken vanuit het sociaal domein binnen de MRA worden opgepakt. Dit is hiervoor niet 
de wenselijke schaal. Dit past bij uw uitgangspunt dat de MRA geen rupsje nooitgenoeg moet zijn dat alle 
regionale kwesties naar zich toetrekt.

De metropoolregio Amsterdam is van grote meerwaarde voor de regio Gooi en Vechtstreek vanwege haar 
ligging tussen Amsterdam, Utrecht, Almere en Utrecht. Onze regio is van waarde voor de metropoolregio 
vanwege de hoge landschappelijke kwaliteit, de doorsnijdende infrastructuur (wegen, spoor en water) en 
als woonwerkregio. De regio vervult een scharnierfunctie tussen Amsterdam en Utrecht.
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In de afgelopen periode hebben de gemeenteraden in de Gooi en Vechtstreek uw voorstel 'Metropool van 
grote klasse' besproken. Graag geven we u hierbij onze gezamenlijke zienswijze op het voorstel.
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Met vriéndelijke groet.
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Tenslotte vragen wij aandacht voor een realistisch tijdpad in dit proces. Hoewel het belangrijk is om 
energie en voortgang op het proces te houden kan consultatie van raden en staten alleen serieus 
plaatsvinden als rekening wordt gehouden met hun termijnen. Voor de eerste consultatieronde was de 
korte termijn lastig. Voor de tweede termijn, zoals omschreven in uw aanbiedingsbrief, is deze 
onhaalbaar. We adviseren u om deze ronde na het zomerreces te plannen.

gemeenten in de metropoolregio waarvoor het lastig is om goed aangehaakt te blijven. Bij de invulling en 
eventuele uitbreiding van de platforms is het belangrijk dat de ambities op duurzaamheid en sociaal 
evenwicht een duidelijke plek krijgen. Wij onderschrijven uw insteek dat bij de toekomstige indeling van 
de platforms de inhoudelijke doelen moeten worden betrokken. Ook moet goed worden nagedacht over 
de rol en positie van de portefeuillehoudersoverleggen en moeten dubbelingen hierbij worden voorkomen. 
Ook de invulling van de Raadtafel vraagt aandacht. Het is goed dat de mogelijkheid bestaat om voeling te 
houden met de raden en hun advies te vragen op proces. Het is belangrijk bij de positionering van de 
Raadstafel rekening te houden met de beperkte vertegenwoordiging vanuit de Raden. Op inhoud moet de 
formele lijn van wensen en bedenkingen gebruikt worden om de mening van de raden en staten te kunnen 
peilen.
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