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Geachte leden van de MRA-transitiecommissie, 
 
 
Het college van Landsmeer onderschrift de gezamenlijke reactie van de MRA-deelregio Zaanstreek-Waterland 
op een aantal punten niet. We onderkennen dat de nieuwe samenwerkingsvorm enerzijds een zoektocht is 
tussen effectiviteit van handelen in een grote en diverse metropool en anderzijds het belang van draagvlak en 
legitimiteit zwaar weegt. 
 
Wij stellen vast dat we inmiddels twee jaar bezig zijn met het verbeteren van de governance. Voor ons is het 
momentum nu om knopen door te hakken omdat de effectiviteit te gering is en de opgaven te groot zijn. Wij 
stemmen daarom in met de voorstellen van de transitiecommissie en zien de uitwerking met vertrouwen 
tegemoet. Hoewel we begrijpen dat er bedenkingen zijn, stellen we voor nu vooral niet de besluitvorming over 
de zomer te tillen, eerst uit te werken en pas klaar te zijn na de verkiezingen van maart 2022. Er is ook een 
gevaar dat van uitstel afstel komt. Dat komt de samenwerking in de MRA dan niet ten goede. 
 
Daarnaast zien we het spanningsveld tussen de voorstellen van de transitiecommissie en minder bestuurlijke 
aanwezigheid en invloed. Vooral de invloed van de deelregio's in het bestuur is daarbij punt van discussie. De 
keuze die er nu ligt moet zorgen voor afstemming in de platforms en MRA brede besluitvorming in het bestuur. 
Het bestuur uitbreiden met deel-regionale vertegenwoordiging neigt naar een opzet en omvang die in de buurt 
komt van de huidige regiegroep. De kritiek is juist dat dit model niet goed werkt. We moeten dus kiezen en 
volgens ons niet pleiten voor een compromis. Wij pleiten voor een betere afstemming in de deelregio, zodat 
ons geluid via de vertegenwoordigers van de platforms in het bestuur doorklinkt. Die vertegenwoordigers 
moeten het belang van de hele MRA dienen, zodat zij ook deel-regionale onderwerpen kunnen inbrengen in 
het bestuur ondanks dat ze er zelf niet bestuurder zijn.  
 
Tenslotte onderschrijven we graag dat in de uitwerking vooral de rol van de gemeenteraden en provinciale 
staten concreet handen en voeten moet krijgen. Ook stellen wij voor concreter aan te geven wat het 
adviesrecht van de MRA Raadtafel omvat en welke rol de Raadtafel verder kan vervullen in proces en planning 
van de MRA. We zijn blij dat dit aandachtspunt genoemd staat in de stukken. 
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