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Geachte Regiegroepleden, 

In onze Regiegroep-vergadering  van 10 oktober 2018 is de wens geuit om de MRA-samenwerking te evalueren, 

die plaatsvindt op basis van de afspraken uit het begin 2017 afgesloten convenant. U heeft aan de voorzitter en 

beide vicevoorzitters de opdracht gegeven om een voorstel daarvoor uit te werken. Voorzitter Femke Halsema 

heeft mij gevraagd het bestuurlijk trekkerschap van de evaluatie op me te nemen. Graag wil ik u met deze brief 

informeren over de start van het evaluatietraject. 

Wij hebben ervoor gekozen om de evaluatie te laten verrichten door een onafhankelijk team van deskundige 

externen. Dit team bestaat uit de heer Ralph Pans, de heer Staf Depla en mevrouw Hannie te Grotenhuis. Zij zijn 

vorige week begonnen met de voorbereiding van hun opdracht. Op korte termijn zullen ze hun Plan van Aanpak 

gereed hebben. Dit ontvangt u in de nazending van de Regiegroep-stukken voor onze eerstvolgende vergadering 

van 18 april.  

De evaluatie zal hoofdzakelijk bestaan uit een gespreksronde langs bestuurders en andere stakeholders die bij de 

MRA-samenwerking zijn betrokken, daarnaast uit deskresearch en uit een vergelijking met vergelijkbare 

bestuurlijke samenwerkingsnetwerken elders. Hoewel het evaluatieteam de werkzaamheden in onafhankelijkheid 

verricht, en dus zelf beslist met wie men wil spreken, zal vanzelfsprekend in de afweging worden meegenomen 

dat alle deelregio’s van de MRA in het traject aan bod komen, en dat ook recht wordt gedaan aan de 

verschillende categorieën bestuurders en volksvertegenwoordigers die bij de MRA betrokken zijn. 

Het evaluatieteam onderzoekt de volgende hoofdvraag:  

‘In hoeverre heeft het in 2017 ondertekende Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam, 

en de werkwijze die daaruit voortvloeit, bijgedragen aan verwezenlijking van de ambities die in het Convenant 

zijn verwoord? En wat kan er worden gedaan om de regionale bestuurlijke samenwerking in de MRA-regio te 

versterken, inclusief de betrokkenheid van raden en staten?’ 

Mede gezien de Nieuwe MRA-Actie Agenda die wordt opgesteld in 2019, heb ik het evaluatieteam gevraagd 

hun eerste bevindingen voor het zomerreces te presenteren aan de Regiegroep. Daar wordt nog een 

vergadermoment voor gezocht. Deze eerste presentatie voor de zomer zal worden gevolgd door de behandeling 

van het evaluatierapport in de najaarsvergadering van onze Regiegroep, die staat gepland voor 18 oktober 2019. 

Zoals hierboven vermeld, zal ik met burgemeester Femke Halsema en Commissaris van de Koning Arthur van 

Dijk het opdrachtgeverschap van de evaluatie vervullen. Hierbij is ook wethouder Hans Krieger betrokken, die 

binnen de agendacommissie de portefeuille governance heeft. In aanvulling daarop heb ik een aantal 

Regiegroepleden gevraagd om als klankbordgroep te willen fungeren. Dit zijn Commissaris vd Koning 

Flevoland Leen Verbeek, wethouder Jeroen Verwoort en burgemeesters Jos Wienen, Onno Hoes, Pieter 

Broertjes en Don Bijl. Aan alle klankbordgroepleden vraag ik of zij hun deelregio goed willen betrekken bij het 

evaluatietraject. 

Tijdens onze vergadering van 18 april zal ik u informeren over de voortgang. Mocht u in de tussentijd 

opmerkingen of vragen hebben dan verneem ik het graag.   

Voor inhoudelijke vragen over het evaluatietraject kan vanuit uw organisatie contact worden opgenomen met de 

ambtelijke contactpersonen bij dit traject: Jan Jaap van den Berg (bergjj@noord-holland.nl), Renée van den 

Elsen (R.Van.Den.Elsen@amsterdam.nl) en Jetske Krol (jskrol@almere.nl). 

Ik heb er alle vertrouwen in dat het evaluatieteam, dat beschikt over een zeer ruime bestuurlijke ervaring en 

deskundigheid, in staat zal zijn om een evaluatie op te leveren die inzicht biedt en bruikbare aanbevelingen bevat 

voor de verdere verbetering van onze bestuurlijke samenwerking binnen de MRA. 

Hoogachtend, 

Franc Weerwind 
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