
 

 

Dit is een conceptversie van de terugkoppeling uit het bestuur van 14 oktober. Dit concept 

is nog niet bestuurlijk vastgesteld. 

 

1. Opening en mededelingen 

Er zijn geen vragen of opmerkingen geplaatst over de terugkoppeling, die daarmee is 

vastgesteld. 

| Afspraak 1.1 | - De terugkoppeling uit het Bestuur van 16 september is vastgesteld. 

Het Bestuur heeft kennis genomen van de analyse van de coalitieakkoorden die na de 

gemeenteraadsverkiezingen in de verschillende gemeenten van de MRA zijn gesloten. 

In het Bestuur is een korte toelichting gegeven op het proces rondom het MIRT. Vandaag is de 

ministerraad, waar een besluit valt. Op het moment van vergaderen hebben we nog geen 

informatie over wat dat besluit in gaat houden. Het gaat in ieder geval over het ‘mandje’ en 

de besteding van 6 miljard door het Rijk. Naar verwachting zal geen enkele regio daar 100 

procent tevreden over zijn. Op dit moment ligt het nog lastig bij het kabinet hoe de verdeling 

van de gelden over de Randstad en ‘de Regio’ zal zijn, daardoor duur het nog iets langer. Op 

initiatief van het Rijk zal er daarnaast nog een apart Bestuurlijk Overleg komen over Almere. 

Overleg Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam 

Datum  14 oktober 2022 

Locatie 

Contact 

De Koepel, Koepelplein 1, Haarlem (Eventroom 1 – 1e verdieping) 

Remco Rienties, MRA Directie, 06 - 20002447, r.rienties@metropoolregioamsterdam.nl 

  

 
Aanwezigen Femke Halsema (voorzitter), Arthur van Dijk (PH Lobby/PA), Stephanie Onclin 

(tijdelijk vervangend PH Governance / Raden & Staten), Jeroen Verwoort (PH 

Communicatie ),  Dennis Grimbergen (PH Congressen, Conferenties en Kennisdeling),  

Robbert Berkhout (PH Duurzaamheid), Reinier van Dantzig (PH Thema 1),  Leen 

Verbeek (PH Financien),  Alexander Luijten (PH Thema 2) 

 

Afwezigen 

Ondersteuning 

Gasten 

Marja Ruigrok (PH Thema 3)  

Emiel Reiding (directeur MRA), Remco Rienties (secretaris Bestuur) 

- 



 

2. Concept Termijagenda 2023 

In het Bestuur is de opzet voor de Termijnagenda 2023 besproken: een van de nieuwe 

documenten die voortkomt uit de Samenwerkingsafspraken Het doel van het document is 

tweeledig: enerzijds willen we onze voorspelbaarheid vergroten door al vroegtijdig inzichtelijk 

te maken voor de deelnemers en hun Raden en Staten wanneer zij stukken kunnen 

verwachten, anderzijds willen we inzichtelijk maken welke bestuurlijke bespreekpunten het 

komende jaar belangrijk zijn, om zo het lokale, deelregionale of provinciale gesprek tussen 

bestuurders en hun raden of Staten te faciliteren. Het is daarmee een document ter 

informatie.  

In het Bestuur is besproken dat de Termijnagenda vooral een informatief document is, en dat 

het heel reeel is dat in ieder geval geupdate zal worden in het voorjaar bij het verschijnen van 

de Voortgangsnota. De voorspelbaarheid die met dit document wordt gecreerd beschouwt 

het Bestuur als een grote meerwaarde.  

Het Bestuur hecht er grote waarde aan om de Raadtafel om advies te vragen, zowel op de 

opzet van de Termijnageda als op de voorgestelde wijziging van het proces ten opzicht van 

het in de Samenwerkingsafspraken opgenomen proces. 

| Afspraak 2.1 | - Het Bestuur stelt de Termijnagenda in concept vast 

| Afspraak 2.2 | - Het Bestuur spreekt af de MRA Raadtafel om advies te vragen over de 

opzet van de Termijnagenda en het voorstel voor het proces van de Termijnagenda 

 

3. Heisessie Bestuur  

Het Bestuur heeft de Heisessie van 4 november inhoudelijk voorbesproken. Hierbij zijn 

een aantal punten ingebracht, die zijn meegenomen in de voorbereiding op de heisessie.  

| Afspraak 3.1 | - De MRA Directie stelt een notitie op ter voorbereiding op de heisessie 

| Afspraak 3.2 | - Er zijn (naast Jack de Vries) geen andere externe sprekers of gasten 

aanwezig bij de heisessie 

| Afspraak 3.3 | - We vragen de Platforms nog om input (wat zij de belangrijkste 

onderwerpen vinden voor de komende jaren die ook besproken zouden moeten worden in 

de heisessie) 

 



 

4. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag heeft Femke Halsema gedeeld dat zij niet zal afreizen naar Bueons 

Aires om de prijs voor 15%GasTerug in ontvangst te nemen. De rol die zij daar zou 

hebben zou te beperkt zijn. In plaats daarvan heeft zij een video filmpje opgenomen. 

Robbert Berkhout heeft een vraag gesteld over de miljoen subsidie die het Rijk 

beschikbaar heeft gesteld voor 15%GasTerug. Emiel Reiding heeft toegelicht dat die 

helemaal is opgedeeld in concrete acties, in 6 of 7 categorieen. 

| Afspraak 4.1 | - In het Bestuur is afgesproken om de communicatie rondom 15%GasTerug 

niet zozeer te richten op de prijs die ermee gewonnen is, maar meer op de concrete 

activiteiten (en resultaten) die we met het miljoen aan subsidie van het Rijk hebben 

opgezet. 


