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Notitie MRA Proeftuin in kader Maak Verschil                               
 
 
Gevraagd besluit: Kennisnemen van de voortgang van het traject van de Metropoolregio Amsterdam 
als één van de zes proeftuinen in het kader van ‘Maak Verschil’.  
 
Bijlage: Plan van Aanpak Maak Verschil-Proeftuin Metropoolregio Amsterdam 
 

1. Studiegroep Openbaar Bestuur en ‘Maak Verschil. Krachtig inspelen op regionaal-
economische opgaven’. 

 
In opdracht van het kabinet heeft de Studiegroep Openbaar Bestuur een advies opgesteld over het 
functioneren van het openbaar bestuur en de gevolgen daarvan voor de economische ontwikkeling 
van Nederland. In het rapport Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische 
ontwikkelingen 1 formuleert de Studiegroep adviezen, gericht op de volgende kabinetsperiode. De 
Studiegroep bepleit onder meer meerjarige economisch regionaal-bestuurlijke programma’s met 
intensieve betrokkenheid van regionale partners en Rijk om richting te geven aan gezamenlijk 
investeren en optreden, en houdt een pleidooi voor meer differentiatie in bestuurlijke en financiële 
verhoudingen, uitgaande van de regionale inhoudelijke opgaven. De Studiegroep vraagt ook aandacht 
voor de mensen die het verschil moeten maken in het openbaar bestuur, of dat nu bestuurders, 
raadsleden of ambtenaren zijn. 
 

2. Proeftuinen Maak Verschil 
 
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport hebben de ministeries van BZK, I&M en EZ met 
VNG en IPO het initiatief genomen om regio’s uit te dagen als ‘proeftuin’ te willen fungeren om de 
aanbevelingen uit Maak Verschil te toetsen aan de praktijk. Hierin wordt, aldus het gezamenlijke 
persbericht, “onder meer gekeken naar hoe wetgeving meer ruimte kan bieden, hoe financiering beter 
kan aansluiten op regionale ontwikkelingen en welke vaardigheden publieke professionals nodig 
hebben om in een regio te opereren. Zodoende moeten de uiteindelijke voorgestelde maatregelen 
aansluiten bij de dagelijkse regionale praktijk.2 ” Het gaat hierbij om Drechtsteden, de regio's 
Eindhoven en Zwolle, Noordoost Fryslân en Zeeland, en de Metropoolregio Amsterdam. 
 

3. Proeftuin Metropoolregio Amsterdam 
 
Toen half juni de uitnodiging aan regio’s kwam om als proeftuin te willen fungeren, is vanuit de bij het 
MRA-convenant betrokken adviseurs het initiatief genomen om als MRA een voorstel te formuleren. 
Uitgangspunten hierbij waren de Ruimtelijk-economische Actieagenda 2016-2020 als inhoudelijke 
leidraad en het concept MRA convenant voor de governance-kant.  Dit voorstel is bestuurlijk in de 
eigen organisatie en ambtelijk met de Platforms kortgesloten en werd ‘gepitcht’ vanuit de MRA door de 
secretaris van Zaanstad, Jan van Ginkel, mede namens burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum 

                                                           
1  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/03/15/rapport-maak-verschil  
2 https://vng.nl/persberichten/16-06-30/praktijkervaring-uit-zes-regios-als-input-voor-aanbeveling-nieuw-
kabinet  
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en Jan Dirk Pruim, griffier van Almere. Op basis hiervan is de MRA uitgenodigd mee te doen als één 
van de Proeftuinen. Een nieuwsbericht hierover is gepubliceerd op de MRA-site 3 
 
In het zomerreces is de MRA pitch in overleg met collega’s van Rijk, VNG en IPO omgewerkt in een 
Plan van Aanpak. Bijgevoegd kunt u dit Plan van Aanpak vinden. Het is besproken in de Haagse 
Stuurgroep van de Proeftuinen (Rijk, VNG en IPO) en door het drietal van Ginkel, Broertjes en Pruim. 
In het concept herkent u twee lijnen van inhoud en governance terug. Het voorstel behelst 
verkenningen rond een aantal dossiers om te kijken hoe de regio beter in positie kan worden gebracht 
om deze opgaven uit de Actieagenda tot uitvoering te kunnen brengen en hoe de samenwerking met 
het Rijk vorm te geven, en heeft aandacht voor de governance, bijvoorbeeld in het kader van de 
betrokkenheid van raads- en statenleden.  Zaken als de taken, bevoegdheden en middelenstromen 
rond inhoudelijke dossiers en de bestuurlijke samenwerking tussen regio en rijk passeren de revue. 
 

4. Organisatie en planning van de Proeftuin 
 
Voor de Proeftuin is een lichte projectorganisatie in het leven geroepen, bestaande uit een kerngroep 
met functionarissen uit de regio en van Rijk, VNG en IPO, en aan beide zijden een ‘stuurgroep’.  
 
In de MRA hebben naast Pieter Broertjes, Jan Dirk Pruim en Arjan van Ginkel ook burgemeester Theo 
Weterings (Haarlemmermeer), gedeputeerde Michiel Rijsberman van Flevoland en Arjan van Gils als 
secretaris van Amsterdam,  aangegeven ook actief betrokken te willen zijn. Via burgemeester 
Weterings is gezorgd voor een verbinding met de Bestuurlijke Regiegroep Versterking MRA-
samenwerking, waar de Proeftuin op 23 september ter kennisname is geagendeerd. Op inhoudelijke 
dossiers is uiteraard de samenwerking gezocht met de inhoudelijke collega’s aan regionale en 
rijkszijde en met de Platforms. Vanuit de Haagse kant is er een reflectiegroep van wetenschappers 
geformeerd, die mee zal denken.  
 
In het Plan van Aanpak zijn enkele mijlpalen benoemd. Een en ander is nog in beweging maar 
uiteindelijk moet het uiteraard leiden tot een advies dat gereed is voor de Kamerverkiezingen in maart 
2017. Met de secretarissen van de Platforms wordt kortgesloten hoe terugkoppeling van producten uit 
de proeftuin plaats kan vinden. Zo ook voor het thema energietransitie. 
 

5. Voortgang 
 

In de Proeftuin wordt er gewerkt vanuit de inhoud met vier inhoudelijke thema’s als voorbeelddossiers. 
Vervolgens kijken we naar wat wij nodig hebben om de samenwerking en de realisatie van de acties 
effectiever te pakken. Dat kan deels binnen bestaande wet- en regelgeving en bestaande 
samenwerkingskaders met het rijk, deels zullen die hiervoor moeten veranderen. Dat kan deels binnen 
de bestaande governance van de Metropoolregio Amsterdam, deels zou die daarvoor bijgesteld 
moeten worden.   

Sinds september zijn de stuurgroep en de ambtelijke werkgroep aan de slag gegaan met een eerste 
verkenning. De ambtelijke werkgroep werkt aan de analyses voor de thema’s: woonopgave, leven 
lang leren, energietransitie en gezonde metropool. Daarvoor zijn zij in contact met de Platforms en 
inhoudelijke experts. Op 22 november wordt een leeratelier gehouden. 

De stuurgroep heeft eerste beelden over governance thema’s gedeeld zoals de rol van raden en 
staten, financiële arrangementen, MRA professionalisering en de toekomst regionaal bestuur. Op 7 
november staat een diner pensant gepland waar over deze thema’s van gedachten wordt gewisseld 
door bestuurders, hoge ambtenaren en wetenschappers.  

Op 8 december zullen alle zes regionale proeftuinen bij elkaar komen voor een uitwisseling. De 
wetenschappelijke reflectiegroep is inmiddels voor de eerste keer bij elkaar gekomen en deze wordt 
bij de proeftuinen betrokken. Op 2 maart (ovb) wordt een bestuurlijke bijeenkomst voorzien om de 
opbrengsten van alle  Proeftuinen  te bespreken.  

                                                           
3 http://www.metropoolregioamsterdam.nl/nieuwsarchief/nieuws/praktijkervaring-metropoolregio-
amsterdam-input-voor-nieuw-kabinet--597  
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