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Inbreng Gooi en Vechtstreek op MRA begroting en werkplan 2019 

 

De uitgangspunten voor de begroting van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor 2019 zijn gelijk 

aan de uitgangspunten die voor de begroting 2017 en 2018 zijn gehanteerd. De begroting is conform 

de voorjaarsnota die in april is vastgesteld door de Regiegroep en de werkplannen die in de platforms 

zijn behandeld.  

 

Werkplan 2019 

Op basis van de bespreking van de plannen in de raden van Gooi en Vechtstreek geven wij het 

volgende mee: 

 Regiodeal Mediavalley: Onlangs is de Regiodeal Mediavalley ingediend. Het MRA platform 

economie heeft steun uitgesproken voor de benodigde ontwikkelingen in de digitale 

creatieve sector en het Mediapark in Hilversum. Dit zien wij nog onvoldoende terug in het 

werkplan 2019. 

 Duurzaamheid en energietransitie: De energietransitie is een van de grootste opgaven in de 

komende jaren. In Gooi en Vechtstreek wordt met partners (woningcorporaties, 

netbeheerders, waterschap) gewerkt aan een regionale energiestrategie. In het werkplan 

2019 dient hier meer aandacht aan te worden besteed, met concrete acties.  

 Studentenhuisvesting: bij de plannen voor internationale studenthuisvesting moeten 

Nederlandse studenten niet worden vergeten.  

 Vastgoedmarketingstrategie: Een gezamenlijke strategie mag niet leiden tot meer speculatie 

en een toename van mismatch tussen vraag en aanbod.  

 Schaalsprong OV: waaronder bezetting Gooilijn en de wens om een hoogwaardige OV-

verbinding te realiseren tussen Utrecht – Hilversum – Huizen – Almere.   

 

Concretisering van plannen en doelstellingen 

In een complex bestuurlijk netwerk als de MRA betekent een actie agenda op dit vlak vooral plannen 

maken, agenderen, stimuleren en afspraken maken rondom de uitvoering. Het zou dan ook niet billijk 

zijn de werkplannen te beoordelen in termen van al te concrete resultaten, zoals bijvoorbeeld de 

gerealiseerde woningbouwopgave, een percentage aan woningen dat van het gas afgaat etc.  Het 

resultaat van de uitvoering van het MRA werkplan is immers in de meeste gevallen een plan of een 

programma waar de verantwoordelijke partijen vervolgens uitvoering aan moeten geven. Het huidige 

werkplan is op dit punt echter wel heel weinig concreet.    

 

In april 2018 hebben we als regio aandacht gevraagd voor het concreter benoemen van de resultaten. 

We willen deze oproep hier herhalen en tegelijk toespitsen. We zouden graag zien dat aan de acties uit 

de actie-agenda een concreet beoogd resultaat wordt toegevoegd.  Dat wil zeggen een vooruitblik naar 
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de resultaten die we willen realiseren met de afspraken, plannen en de middelen die worden ingezet. 

Door scherp(er) aan te geven waar met het werkplan naar toe wordt gewerkt, worden raden en staten 

in de gelegenheid gesteld een politiek oordeel te vellen over de plannen.   

 

 

MRA middelen 

Gooi en Vechtstreek benadrukt het belang van het niet overschrijden van de afgesproken begroting. 

Hieraan voegen we het volgende toe: De MRA middelen worden door gemeenten en provincie 

opgebracht. De resultaten voor de afzonderlijke deelnemers (op schaal van gemeente of deelregio) 

blijken niet uit de begroting, noch uit het stoplichtenmodel dat weergeeft in welke mate de MRA acties 

zijn uitgevoerd.    

 

We verzoeken het MRA bureau en de afzonderlijke platforms bij haar voorgenomen actie: 

 • de beoogde resultaten (c.q. maatschappelijke effecten) te benoemen 

 • aan te geven wat de opbrengsten voor de afzonderlijk deelnemers zijn.   

 

Tevens zijn er door de raad van Gooise Meren zorgen geuit over materiële financiering door de MRA, 

behoudens voorfase van initiatieven. Het MRA-budget moet, naast personele inzet, worden ingezet om 

verkenningen, pilots, conceptontwikkeling en haalbaarheidsstudies uit te voeren.  

 

Nieuwe MRA agenda 

De MRA agenda vormt een belangrijke basis voor de samenwerking binnen de MRA. De huidige MRA 

agenda loopt tot 2020. Veel acties zijn afgerond of liggen op schema. De komende periode wordt 

gestart met de voorbereiding van de nieuwe agenda. Zo vond op 24 september een deelregionale 

bijeenkomst plaats in Gooi en Vechtstreek en staat het MRA congres op 19 oktober (in Hilversum) in 

het teken van de toekomst van de Metropool. De verwevenheid van de regionale 

samenwerkingsagenda (RSA) op schaal van Gooi en Vechtstreek en de MRA agenda is essentieel. 

Gooi en Vechtstreek benadrukt het belang van deelregionale samenwerking en mogelijkheid om 

tussentijds de agenda te actualiseren.  

 

MRA: Governance en budget 

Wij zijn van mening dat er een weeffout zit in de huidige overlegstructuur. Momenteel nemen alleen de 

overheden die BDU-gelden inbrengen deel aan het platform mobiliteit. Regio Gooi en Vechtstreek 

wenst direct vertegenwoordigd te zijn in dit platform. Bereikbaarheid is een van de grootste opgaven in 

Gooi en Vechtstreek. De regio kent grootschalige infrastructuur (A1/A6, A27 en spoorse 

doorsnijdingen) en ervaart ambtelijk en bestuurlijk veel afstand tot hetgeen er in het platform wordt 

besproken. Dit is niet passend bij de aard van de MRA-samenwerking. 


