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onderwerp 
Aanvulling op de gezamenlijke schriftelijke reactie aan de MRA Transitiecommissie 
 
Geachte colleges van Zaanstreek-Waterland, 
 
Via deze weg willen wij u informeren over een aantal aandachtspunten die de colleges van 
Purmerend en Beemster graag toevoegen aan de gezamenlijke reactie op het voorstel van 
de MRA Transitiecommissie.  
Wij achten deze aandachtspunten niet contrasterend met de huidige inhoud van de 
gezamenlijke reactie en derhalve prima inpasbaar. 
 

1. Algemeen 
Ons uitgangspunt is dat de vorm de inhoud volgt. Derhalve stellen wij voor om tevens te 
reageren op de geformuleerde ambitie en doelen; zijn wij het eens met deze kaders en 
koers voor de MRA? Wij beschouwen de huidige strekking van de brief met name gericht op 
het governance-aspect, terwijl de Transitiecommissie het voorstel voor de 
structuuraanpassingen stoelt op de inhoud.  

2. Bestuursstructuur 
Wij stellen voor om de wens om deelregio’s door middel van minimaal één afgevaardigde 
bestuurder te laten deelnemen aan het Bestuur meer te benadrukken. Ditzelfde gaat op 
voor: 

- de te sterke bestuurlijke positie van de Provincie in de nieuwe structuur ten opzichte 
van de deelregio’s en gemeenten; 

- de wens tot deelname van deelregio’s/gemeenten aan het platform Mobiliteit naast 
de Vervoerregio Amsterdam (VRA). Deze nieuwe samenstelling is essentieel gezien 
de opgave en omvang van het bereikbaarheidsdossier. De rol van de VRA dient dan 
ook beter geduid te worden. 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de definitieve 
versie van de brief. Wij gaan dan ook graag met u hierover in gesprek mocht daar behoefte 
aan zijn. 
 
Namens de colleges van B&W van Beemster en van Purmerend, 
 
Hoogachtend, 
 
 
K. Heerschop   D. Bijl 


