
 

 
Aanleiding 

Voor het zomerreces is in de Algemene Vergadering afgesproken dat in de bijeenkomst 

van september een overzicht zou worden geagendeerd van de in de platforms 

gemaakte afspraken over hoe zij hun voorzitter verkiezen. In de voorliggende notitie is 

een overzicht gegeven van deze afspraken. 

 

Samenwerkingsafspraken 

In de Samenwerkingsafspraken is in hoofdstuk c.4 bij de Platforms de volgende afspraak 

opgenomen: 

 

Elk platform kiest een voorzitter en een vicevoorzitter via een transparante 

procedure. Over deze procedure maken zij zelf afspraken, die worden vastgelegd in 

een vergadering van het platform en worden bijgevoegd als bijlage bij de 

Samenwerkingsafspraken. 

 

Elke deelregio en beide provincies zijn met minimaal 1 lid vertegenwoordigd in elk 

Platform. De Vervoerregio is enkel lid van het Platform Mobiliteit. 

 

Afspraken uit de Platforms 

In de Platforms zijn over het verkiezen van een voorzitter de volgende afspraken 

gemaakt: 

 

Platform Economie 

In het Platform Economie is een eenvoudige procedure bestuurlijk vastgesteld: zij 

hebben gezamenlijk besloten dat de wethouder Economische Zaken van de gemeente 

Amsterdam standaard voorzitter is van het Platform Economie.  

 

Aan Algemene Vergadering van de MRA 

Contact Remco Rienties, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl / 06 – 20002447 

Emiel Reiding, e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl / 06 – 39362077 

 
Onderwerp Afspraken  over de selectie van voorzitters voor de Platforms 

Datum 21 september 2022 

mailto:r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl
mailto:e.reiding@metropoolregioamsterdam.nl


 

Platform Ruimte 

In het Platform Ruimte is is al wel een voorstel geformuleerd voor afspraken over hoe te 

komen tot een nieuwe voorzitter, maar hier is nog geen bestuurlijk gesprek over 

gevoerd, en deze is dus ook nog niet vastgesteld. Dit zal gebeuren in de bijeenkomst van 

het Bestuurlijk Overleg Ruimte van eind oktober. Zo spoedig mogelijk daarna zal deze 

ook gedeeld worden met de leden van de Algemene Vergadering.  

 

Platform Mobiliteit 

In het Platform Mobilliteit is een korte procedure afgesproken voor het aanstellen van 

een nieuwe voorzitter. Deze procedure is als volgt: 

 

De leden van het Platform Mobiliteit die tevens tot een vervoervoersautoriteit behoren en 

zich wensen te kandideren voor het voorzitterschap melden zich na het vertrek van de 

zittende voorzitter bij de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg van SBaB (Samen Bouwen 

Aan Bereikbaarheid). In het geval dat zich meerdere kandidaten melden wordt een 

selectiecommissie van 3 organisaties (die vertegenwoordigd zijn in het Platform Mobiliteit) 

ingesteld om een definitieve keuze te maken. 

 

De MRA heeft drie vervoersautoriteiten, te weten de Vervoerregio Amsterdam, 

Provincie Noord-Holland en de Provincie Flevoland. De gemeente Amsterdam is 

vicevoorzitter van het Platform Mobiliteit, en voorzitter van SBaB. Zij kunnen zich dus 

niet kandideren voor het voorzitterschap van het Platform Mobiliteit, maar hebben wel 

een centrale rol in de procedure om tot een voorzitter te komen.  

 

 


