
 

 

 

Agendapunten 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een deel van de stukken 

is ditmaal later verzonden dan afgesproken, dat kwam door een samenloop van 

omstandigheden en in één geval om actuele informatie aan te kunnen leveren. De MRA 

Raadtafel heeft gevraagd te zorgen voor tijdige verzending van agenda en stukken; de 

Algemene Vergadering zal haar best doen aan dit verzoek gehoor te geven.  

Op 13 april jongstleden is de Floriade geopend door de Koning. Er is ontzettend hard gewerkt 

om deze wereldtentoonstelling tot stand te brengen en het is fijn om te constateren dat het 

terrein er inmiddels een stuk beter bijligt dan bij de opening. Alle paviljoens zijn open en er is 

veel te zien over interessante thema’s als duurzame stedenbouw en gebruik van 
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hernieuwbare materialen. De AV wordt uitgenodigd om een volgende vergadering op het 

Floriadeterrein te houden, gekoppeld aan een rondleiding. De MRA-duurzaamheidstop zal 

naar verwachting ook plaatsvinden op het Floriadeterrein. 

| Afspraak 1.1 | - De Algemene Vergadering heeft zich voorgenomen de volgende AV-

bijeenkomst te organiseren op de Floriade 

 

2. Vaststellen terugkoppeling AV 18 februari 2022  
De AV heeft geen opmerkingen op de terugkoppeling van de vorige vergadering en stelt deze 

vast. 

| Afspraak 2.1 | - De Algemene Vergadering heeft de terugkoppeling van de vorige 

vergadering vastgesteld 

 

3. Voortgang collegevorming  
De AV heeft kennisgenomen van de voortgang van de collegevorming in de verschillende 

gemeenten. Ten aanzien van de afspraken over vorming van de verschillende MRA-gremia 

wordt opgemerkt dat de datum van 1 september te ambitieus is, mede vanwege het feit dat 

in de weken daarvoor nauwelijks bestuurlijke besluitvorming kan plaatsvinden, vanwege het 

zomerreces. Er wordt afgesproken de deadline een maand te verplaatsen. Ondertussen dient 

wel doorgegaan te worden met het werk, zeker ten aanzien van de belangrijke lobbydossiers 

van de MRA. Bij de totstandkoming van wie in welke MRA-gremia deelneemt, waakt de AV 

voor een evenwichtige samenstelling en spreiding in de verschillende overleggen.  

| Afspraak 3.1 | - De Algemene Vergadering bevestigd de staande afspraken over 

afvaardigen zoals deze zijn geformuleerd in de Samenwerkingsafspraken 

| Afspraak 3.2 | - De deadline voor de deelregio’s voor het kenbaar maken van de af te 

vaardigen bestuurders naar de bestuurlijke MRA-gremia wordt gezet op 1 oktober 2022 

| Afspraak 3.3 | - De deadline voor platforms om de procedure inzichtelijk te maken voor 

hoe zij komen tot een voorzitter blijft op 1 september 2022 

| Afspraak 3.4 | - De huidige bestuurders van het AV en het Bestuur waken over de 

voortgang van de werkzaamheden in de komende periode totdat de nieuwe afvaardigingen 

bekend zijn, en zien straks toe op een evenwichte afvaardiging in de verschillende MRA-

gremia 

 



 

4. Actualiteiten uit het Bestuur  
 
Positionering 
Het Bestuur heeft besloten nu niet door te gaan met het traject rond de positionering van de 

MRA. Wel heeft het bestuur opdracht gegeven te komen tot een communicatiestrategie, 

waar ook een narratief over de positie van de MRA-onderdeel van wordt. Na de zomer wordt 

in het bestuur een kaderstellend startdocument geagendeerd, verdere uitwerking is voorzien 

voor de tweede helft van 2022. Ondertussen kan het bestaande MRA position paper gebruikt 

worden bij het positioneren van de MRA bij stakeholders. 

‘Om niet’ inzet voor de MRA-directie 
De MRA-directie is in constructief gesprek met alle deelregio’s over het ‘om niet’ leveren van 

de afgesproken capaciteit voor de MRA-directie. Het belang van vasthouden aan de 

bestaande afspraak (zorgen voor snelle levering van capaciteit) wordt nogmaals benadrukt, al 

zal door vereiste verwerking in de juiste P&C-producten niet alle levering op 1 juli aanstaande 

volledig rond zijn.  

De MRA Raadtafel heeft aangegeven haar verzoek om de ‘om niet’ inzet inzichtelijk te maken 

in de meerjarenbegroting nog onvoldoende terug te zien in de huidige procedure. 

Portefeuillehouder governance uit het MRA-bestuur (Kroese) gaat in gesprek met de 

voorzitter en vicevoorzitter van de raadtafel om te horen in hoeverre het nu voorliggende 

voorstel voldoet aan de informatiebehoefte van de Raadtafel. In de Algemene Vergadering is 

nogmaals geconstateerd dat het inzichtelijk maken in de meerjarenbegroting van wat de ‘om 

niet’ inzet betekend voor de deelnemers om meerdere redenen niet mogelijk is.  

| Afspraak 4.1 | - Portefeuillehouder Kroese zal namens het Bestuur in gesprek gaan met de 

Raadtafel over hoe goed invulling gegeven kan worden aan de informatiebehoefte van de 

Raadtafel wat betreft de gevraagde ‘om niet’ inzet voor de MRA Directie 

Terugkoppeling Raadtafel 10 mei jl. 
De MRA Raadtafel is voortvarend van start gegaan. Ze heeft inmiddels tweemaal een advies 

aan de AV gegeven en daarnaast gesproken over haar werkwijze. Uitgangspunt daarbij is dat 

de Raadtafel eensluidend wil adviseren, maar wel ruimte laat voor nuance. In het najaar gaat 

de Raadtafel in gesprek over de communicatie richting de achterban, de raden en staten van 

de MRA-deelnemers.  

 

5. Stand van zaken voorbereiding Bestuurlijk Overleg Leefomgeving met het 

Rijk (in juni)  
In de Algemene Vergadering is een korte mondelinge toelichting gegeven op de laatste stand 

van zaken met betrekking tot de regionale voorbereiding op het Rijks-Regio overleg BOL. 



 

Daarbij is ook kennisgenomen van de notitie, en geconstateerd dat de lobby op MRA-dossiers 

in volle gang is. 

 

6. Groslijst implementatie Samenwerkingsafspraken  
De Algemene Vergadering constateerd dat er nog een hoop werk is te verzetten om de 

gemaakte Samenwerkingsafspraken goed te implementeren. De AV hecht veel waarde aan 

goede betrokkenheid van Raden en Staten bij de MRA en spreekt af dat dit onderdeel van de 

uitwerking naar voren wordt gehaald, en in het najaar van 2022 wordt uitgewerkt. De AV 

heeft gesproken over haar eigen transparantie richting raden en staten. Huidige afspraak is 

dat de stukken van de AV en de terugkoppeling op de website van de MRA worden geplaatst. 

In de volgende AV zal besproken worden in hoeverre deze afspraak volstaat. In de 

implementatie wordt tevens opgenomen dat de nieuwe samenwerkingsafspraken in 2023 

(een jaar na de start van de vernieuwde MRA-samenwerking) wordt geëvalueerd. 

| Afspraak 6.1 | - In de implementatie van de samenwerkingsafspraken wordt de 

betrokkenheid van raden en staten en de positie van bestuur t.o.v. AV en platforms in het 

najaar 2022 geagendeerd; het opstellen van formats voor kaderdocumenten, infographics 

en informatievoorziening wordt uitgesteld tot Q1 2023  

| Afspraak 6.2 | - In de volgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering zal een gesprek 

over transparantie (bijvoorbeeld richting Raden en Staten) worden geagendeerd  

| Afspraak 6.3 | - In 2023 worden (conform afspraak) de Samenwerkingsafspraken 

geevalueerd: dit zal ook worden opgenomen in het traject voor de implementatie 

Samenwerkingsafspraken  

 

7. Rondvraag en sluiting 
In de rondvraag heeft Elbert Roest aangegeven dat een MRA-infoavond in de raad een succes 

was, en heeft Lieke Sievers aandacht gevraagd voor de positie van de PHO’s  

 


