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Ter kennisgeving volgt hier de huidige planning tot het komen van de MRA agenda 2.0. Let op: dit is 

een gewijzigde planning t.o.v. de planning die vooraf aan de zomer is aangeleverd aan het PFHO.  

Daarna volgt een overzicht met acties vanuit de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek binnen deze 

planning en rol van het Regiokantoor daarbij. 

 

We gaan vooralsnog uit van deze huidige planning. Echter vernemen we inmiddels dat er op 20 

september een voorstel zal worden gedaan aan de agendacommissie van de MRA om de termijnen op 

te schuiven, zodat er meer tijd is om de agenda vorm te geven en daarnaast uitkomsten uit het BO 

MIRT van 20 november mee te kunnen nemen. Indien de agendacommissie daarmee in stemt zullen 

we vanuit de Regio de gemeenten binnen de Gooi en Vechtstreek hier spoedig van op de hoogte 

brengen via de MRA adviseurs van de gemeenten.   

 

     Huidige planning opgesteld door het projectteam MRA agenda 2.0 

Weeknr. Activiteiten 

28-36 In de zomer periode (juli, augustus) wordt de voorlopig-conceptagenda opgesteld. 

37  Verzending voorlopig-conceptagenda naar Agendacommissie. Deze voorlopig-

conceptagenda, wordt tegelijk naar de platforms en de colleges verzonden. Er wordt 

van de colleges geen reactie terug verwacht op deze versie (aangezien de 

Agendacommissie deze nog niet heeft geaccordeerd). Colleges worden zo in de 

gelegenheid gebracht om, eventueel via deelregionaal niveau, het gesprek in de 

platforms te voeden.  

38 De voorlopig-conceptagenda wordt 20 september voorgelegd aan de 

Agendacommissie. 

39-40 Bespreking van de voorlopig-conceptagenda in de drie platforms (25 september 

Ruimte, 2 oktober Mobiliteit, 4 oktober Economie). De platforms bepalen de richting 

en binnen de platforms vindt de discussie plaats tussen de deelregio’s.  
41 De resultaten van de bespreking in de Agendacommissie en de platforms wordt 

verwerkt in een conceptagenda en schriftelijk verzonden naar de Agendacommissie. 

De Agendacommissie maakt de integrale afweging. 

42 Na akkoord Agendacommissie wordt de conceptagenda verstuurd naar: 

 Platforms 

 Colleges, DB Vervoerregio 

 Raden en Staten 

42-51 Colleges, raden hebben een  termijn van 9 weken waarbinnen ze kunnen reageren  

42/44 Binnen die termijn vallen zowel de Bestuurdersconferentie (18 oktober) als de 

Conferentie raads- en Statenleden (1 november). 

50 13 december wordt mondeling/middels een presentatie aan de Agendacommissie 
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voorgelegd wat er aan reacties binnen is gekomen. Besproken wordt wat wel en niet 

meegenomen/verwerkt wordt. 

51-2 (2020) De uitkomsten worden verwerkt in de definitieve agenda en schriftelijk verzonden 

naar de agendacommissie. 

3 (2020) Na akkoord, wordt de definitieve agenda verspreid naar de colleges ter vaststelling in 

de eigen gemeente, provincie, Vervoerregio. 

4-9 (2020) Colleges stellen de MRA agenda 2.0 vast . 

13/14 (2020) Eind maart/begin april is de lancering van de MRA agenda 2.0 op het MRA congres. 

 

Acties en inbreng vanuit de regio Gooi en Vechtstreek binnen dit proces 

Uit bovenstaande planning blijkt dat een ‘voorlopig-conceptagenda’ wordt vrijgegeven in week 37 

richting de colleges. Binnen de twee weken tot aan het BO Ruimte (25 september) en BO Economie (4 

oktober) zal de Regio in afstemming met de lokale MRA-adviseurs uit de verschillende gemeenten een 

eerste analyse doen en komen met een advies voor een reactie door de bestuurders in de platformen.  

 

In de weken 39 – 48 is de periode dat het stuk dient te worden voorgelegd aan alle raden via de 

colleges. Vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek zal een notitie worden aangeleverd die gebruikt kan 

worden door de colleges voor bespreking in de eigen raad. We stellen voor om vervolgens een 

gezamenlijke reactie uit te laten gaan namens de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek richting 

de MRA wat welke wordt afgestemd in het DO, PFHO en AB.  

 

Inzet regio Gooi en Vechtstreek bij uitvoering van de MRA agenda 2.0 

Geadviseerd wordt om de komende periode alvast na te denken bij welke onderdelen van de MRA 

agenda 2.0 het strategisch is om vanuit de regio posten in te nemen en ons voor aan te melden. Na 

vorming van de agenda zal vervolgens in een PFHO een advies worden gegeven welke onderdelen 

binnen de agenda voor de regio het meest urgent en kansrijk lijken om direct bij aan tafel te zitten. We 

willen hiervoor de speerpunten uit de RSA naast de MRA agenda 2.0 gaan leggen. Daarmee is het van 

belang op regioniveau af te stemmen welke inzet en capaciteit we willen leveren (zowel ambtelijk 

maar ook bestuurlijk). Dit gaat naast de reguliere platformvergaderingen over trekkerschap of 

deelname aan acties en deelprogramma’s die binnen de MRA agenda 2.0 gaan vallen. Uit de afgelopen 

periode is gebleken dat juist hierbinnen veel invloed en sturing gegeven kan worden door partijen aan 

bepaalde thema’s en trajecten, voordat deze in de reguliere platformen worden besproken.  

 

Parallel aan de MRA agenda 2.0 lopen trajecten voor zoal de Verstedelijkingsstrategie en Samen 

Bouwen aan Bereikbaarheid MRA. Deze trajecten zijn voor onze regio belangrijk om bij aan te sluiten 

en inbreng te leveren. Uitkomsten hieruit zullen de komende periode leidend worden in de verdere 

koers van de MRA regio en ook verder gaan landen binnen de (uitvoering van) de MRA agenda 2.0.  


