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Reactie op uw brief inzake de versteviging van de MRA samenwerking

Geachte transitiecommissie,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 9 maart jl. aangaande de versteviging van de MRA
samenwerking maakt het college van B&W van Aalsmeer graag van de gelegenheid
gebruik om hierop te reageren. Met belangstelling hebben wij uw voorstel ‘MRA metropool van grote klasse’ gelezen.
Aalsmeer is vanwege haar geografische ligging en vanuit historisch perspectief verbonden met zowel Noord- als Zuid-Holland. Waar de verstedelijking aan de zuidelijke
rand van de huidige MRA bij Aalsmeer eindigt, start het Groene Hart. In de dagelijkse
praktijk uit zich dat door de betrokkenheid van Aalsmeer bij vele agenda’s, zowel in
de MRA als de Zuid-Hollandse regio.
Het werelddorp Aalsmeer heeft een regionale en internationale aantrekkingskracht.
De grootste bloemenveiling van de wereld zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en werkgelegenheid. Ook op het gebied van waterrecreatie heeft Aalsmeer
grote aantrekkingskracht met de grootste binnenplas van Nederland. Met haar toonaangevende bedrijven in de sierteelt, de scheepsbouw en logistiek heeft Aalsmeer
met zo’n 3100 ondernemers een van de hoogte ondernemersdichtheden in het land.
De samenleving van Aalsmeer kenmerkt zich door grote samenwerkingsbereidheid,
zowel in het organiseren van (grote) evenementen, vrijwilligerscultuur in sport, welzijn en zorg.
De leefbaarheid in de zuidwestflank staat onder druk door een knellende ruimtelijke
ordening, beschikbaarheid van woningen voor de regio en de ligging van luchthaven
Schiphol. Tegelijkertijd is dit gebied nog een kans als een van de laatste groene longen.
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Aalsmeer maakt onderdeel uit van MRA regio, maar kent ook samenwerkingen daarbuiten zoals het eerdergenoemde Groene Hart, Hollandse Plassen maar ook de
Greenport Aalsmeer. Die samenwerkingen zijn eveneens belangrijk en van toegevoegde waarde voor de Aalsmeerse opgaven en doelstellingen.
Aalsmeer gelooft in samenwerking vanuit de inhoud waarbij de vorm volgend is.
Daarom vragen wij de transitiecommissie open te staan voor nieuwe vormen van samenwerking met een minder klassiek ingericht proces om daar te komen. In onze
ogen gaat deze andere benadering van samenwerking vooraf aan het gesprek met de
gemeenteraad. Wij zijn benieuwd op welke (andere) wijze u versterking van democratische controle van de gemeenteraden wil inrichten.
Aalsmeer is met een inwoneraantal van 32.000 inwoners binnen de MRA een kleine
gemeente. Echter, wij zijn van mening dat de kracht van de diversiteit in de MRA regio niet alleen op deze klassieke benadering gestoeld moet zijn, maar ook dat ‘kleinere’ gemeenten zoals Aalsmeer steviger vertegenwoordigd worden richting een
sterkere samenwerking. Een sterkere samenwerking is voor ons geen vereiste, maar
biedt wel kansen als we de belangen goed in balans kunnen brengen.
Dit veronderstelt wat ons betreft meer aandacht voor het overtuigen op inhoud, oog
hebben voor deze verschillen (die onze regio zo uniek maakt) en tevens met een
open en vertrouwensvolle houding dit proces aangaan. Wij vragen ons af of de voorgestelde vereenvoudiging van het overleg binnen de MRA tot een overzichtelijk aantal organen en met een duidelijke positie en opdracht, het bovenstaande voldoende
borgt.
Op een later moment, wanneer de raadsagenda dit toelaat, zullen wij als college
hierover nader in gesprek gaan met de Aalsmeerse gemeenteraad.
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