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Zienswijze voorstel transitie commissie MRA

2 5 MAART 2021

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 maart heeft u ons het voorstel voor het verstevigen van de MRA samenwerking toegestuurd. U 
heeft ons gevraagd om een reactie te geven op het voorstel. In deze brief leest u onze zienswijze.

Het is goed om de MRA te vereenvoudigen tot een overzichtelijk aantal organen met een 
duidelijke positie en opdracht
Uit het evaluatierapport van 2019 blijkt dat veel MRA-deelnemers trots zijn op de resultaten die zijn 
geboekt, maar dat er zeker verbetering mogelijk is wat betreft bestuurlijk drukte, papierstromen en 
overleggen die nergens toe leiden. Ook worden koers, visie, richting en eendracht gemist. In het 
voorstel van de transitiecommissie worden drie doelen gesteld die zorgen voor een scherper profiel. 
Daarnaast wordt een vereenvoudiging van de overleggen voorgesteld door een overzichtelijk aantal 
organen te omschrijven. Dit geeft meer transparantie voor de MRA-deelnemers. Een overzichtelijke 
organisatie waarbij de verschillende organen een duidelijke opdracht hebben is van belang om Raden 
en Staten goed te betrekken.

De gemeente Bloemendaal kan zich vinden in de drie doelen die worden geformuleerd
Het voorstel geeft aan dat de Metropoolregio zich niet in de eerste plaats moet onderscheiden door 
rijkdom en economisch groeipotentieel. Er wordt gesteld dat het onderscheidend vermogen ligt in de 
kwaliteit van de beroepsbevolking, het potentieel van de jongeren, het ondernemersklimaat waarin 
startups en innovaties floreren en van de dagelijkse omgeving om te wonen, werken en recreëren. 
Daarbij is een van de genoemde doelen om een regio voor iedereen te zijn met een menselijke maat.

Het is voor Bloemendaal essentieel dat de menselijke maat- waarbij er aandacht is voor "het elkaar 
kennen", de dagelijkse omgeving en het leefklimaat - is opgenomen als hoofddoel. Bloemendaal 
kenmerkt zich als een groene oase met een hoogwaardig woonmilieu, landschappelijke kwaliteit en 
veel beschermde natuurgebieden. Het heeft onze nadrukkelijke prioriteit om deze kwaliteiten te 
behouden. Tegelijkertijd profiteren onze inwoners natuurlijk direct of indirect van een sterke economie, 
banen in de MRA en van subsidiegelden vanuit de landelijke overheid. Het blijft daardoor voor onze 
gemeente een opgave om een balans te vinden tussen aan de ene kant het blijven van die groene oase
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en aan de andere kant de dynamiek in de regio. Wij kunnen ons vinden in het voorstel dat de 
Metropoolregio zich niet onderscheidt door economisch groeipotentieel, maar door onder andere de 
menselijke maat en de kwaliteit van leven.

Het is van belang dat iedere gemeente direct wordt vertegenwoordigd in de algemene 
vergadering
In de huidige organisatie worden veel kleine(re) gemeenten niet direct vertegenwoordigd in een van de 
overlegorganen. Om betrokken te zijn en onze belangen te vertegenwoordigen vinden we het 
belangrijk dat hier wel een mogelijkheid voor is. In het voorstel dat nu voorligt komt er een algemene 
vergadering waarin alle deelnemers van de MRA direct zijn vertegenwoordigd, dus ook de gemeente 
Bloemendaal. De algemene vergadering legitimeert de bestuurlijke prioriteiten, bekrachtigt de 
samenstelling van het bestuur en toetst of het bestuur handelt binnen de kaders van de begroting en 
de MRA Agenda. Dit orgaan vervangt de regiegroep waarin Bloemendaal op dit moment wordt 
vertegenwoordigd door Haarlem en Zandvoort. Daarmee zit de gemeente Bloemendaal direct aan tafel 
waar de besluitvorming plaatsvindt. De gemeente Bloemendaal vindt dit een positieve ontwikkeling.

Het is positief dat alle deelregio's voortaan zijn vertegenwoordigd in alle platforms, maar er 
moet meer ruimte zijn om ook de kleine(re) gemeente te betrekken
De platforms hebben een belangrijke positie in de voorbereiding en de uitvoering van de centrale 
ambitie en de bijbehorende doelen. Het is daarom van belang dat alle deelregio's hier in 
vertegenwoordigd zijn. Voorheen was dit voor het platform Mobiliteit niet het geval. We zijn positief 
dat dit nu wel is opgenomen in de voorgestelde samenwerkingsafspraken.

Een goede vertegenwoordiging van alle MRA-deelnemers vraagt echter wel nog om een verbeterslag. 
Voor Bloemendaal geldt dat we vaak worden vertegenwoordigd door Haarlem. Om de deelregio goed te 
vertegenwoordigen vindt er voorafgaand aan MRA-overleggen tussen portefeuillehouders afstemming 
plaats in Zuid-Kennemerland. Deze afstemming is van belang om alle MRA-deelnemers te betrekken 
en maakt het essentieel dat stukken tijdig beschikbaar zijn. Op dit moment is er vaak geen of 
onvoldoende ruimte om stukken in het eigen college of de raad te bespreken voordat die in de 
deelregio worden besproken. Ten behoeve van het draagvlak is dit wel erg belangrijk.

De betrokkenheid van de raden vraagt om serieuze aandacht
Het blijft een aandachtspunt om de raden zorgvuldig bij besluitvorming te betrekken. Ook binnen het 
voorstel dat nu wordt gedaan blijft het de bevoegdheid van de raden om besluiten te nemen over het 
eigen grondgebied. Het is daarom van belang dat raden op tijd betrokken worden bij besluitvorming 
zodat er tijdig zienswijzen kunnen worden gegeven. In het convenant is hierover het volgende 
opgenomen: "De concepten van regionale afspraken worden tenminste acht weken voordat in de 
regiegroep, de agendacommissie of het desbetreffende platform daarover beraadslaging plaatsvindt, 
aangeboden aan de deelnemers en hun vertegenwoordigende organen om ze tijdig te consulteren." We 
willen graag uw aandacht vragen voor het proces. In onze raadscyclus is het bijna niet mogelijk om in 
acht weken een stuk te behandelen. Dit is kwalijk voor de democratische legitimiteit. In het geval van 
het nu voorliggende voorstel is in eerste instantie zelfs nog kortere tijd geboden om een reactie te 
geven. Bloemendaal wil er beslist voor waken dat het gevoel ontstaat dat er geen mogelijkheid is voor 
een serieuze inbreng in de te nemen besluiten, waardoor de MRA alsnog zijn legitimiteit verzwakt in 
plaats van versterkt.

In het voorstel wordt daarnaast een Raadtafel voorgesteld. In dit platform neemt een raadslid/statenlid 
per MRA-deelnemer deel. De Raadtafel adviseert het bestuur en de algemene vergadering over het 
proces van besluitvorming en controle. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven en vervult 
daarnaast de rol van ambassadeur. De gemeente Bloemendaal twijfelt of één deelnemer van de raad 
vertegenwoordigend kan zijn voor de gehele raad. Wel zou het de betrokkenheid van Raden en Staten 
kunnen versterken. Een voorwaarde is hierbij wel dat de raadsleden en statenleden die daarin 
deelnemen goed worden gefaciliteerd door het MRA Bureau.
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Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft
Wij hopen zo een beeld geschetst te hebben van onze kijk op het voorstel. Mocht de zienswijze
aanleiding geven voor vragen dan gaan we graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemenj

, burgemeester


