
Discussievraag vanuit afgevaardigden in Raadsledenplatform Amstel Meerlanden 
inzake ‘Redeneerlijn AM regio ten behoeve van de Verstedelijkingsstrategie MRA
(te doen in de Commissie Ruimte, 19 november 2020)

Aanleiding
Op 30 september zijn wij aanwezig geweest bij het Raadsledenplatform AM regio. Hierbij is de 
Verstedelijkingsstrategie MRA (Metropoolregio Amsterdam) besproken. Een van de stukken was de 
zogenaamde ‘redeneerlijn vanuit onze AM regio’ opgesteld door bestuurders van de AM Groep. Deze 
redeneerlijn gaat om een ‘vertaling’ van de kernelementen uit de verstedelijkingsnota (voor de hele 
Metropoolregio Amsterdam, MRA) naar onze Amstel Meerlanden regio  De vraag was of het platform 
hier een opinie over had. In de meeste raden was dit document  toen nog niet besproken.

Vandaar wij dit als uw afgevaardigden in het platform nu willen doen.

In dit kader doen wij u toekomen:

 De ‘redeneerlijn’ (document van 11 blz.) zoals deze op 30 september in het platform is 
besproken ter informatie

 De zienswijze die wij (College en Raad) in de Raadsvergadering op 24 september jl. hebben 
vastgesteld ten aanzien van het werkplan 2021 van de MRA.

Wat willen wij bij u ophalen?
De kern om als Raad wat van deze redeneerlijn te vinden staat wat ons betreft op blz. 11 van het 
document. Het gaat om vraagstukken rond verstedelijking  voor welke inzet van de regio en het Rijk 
gewenst is maar ook om welke om regionale inzet vragen, zonder dat het Rijk direct betrokken is. En 
juist daar zit de verbinding met de zienswijze.  Waar houdt naar onze mening de zelfstandige 
besluitvorming voor onze gemeente op en dient de regio het voortouw te nemen en waar niet?

Een voorbeeld is de derde bullet van de regionale onderwerpen. Het regionale woningprogramma. 
Tot hoever reikt de bevoegdheid van de MRA? Waar gebouwd mag worden, welk deel van het 
woningbouwprogramma sociaal mag zijn. De kern is wonen, verkeer, milieu en landschap/groen.

Maar er zijn wellicht meer voorbeelden uit deze opsomming van vraagstukken en mogelijk andere 
waar wij de mening van de fracties in de commissie zouden willen vernemen.

Voorgestelde werkwijze
De voorgestelde werkwijze voor de commissie is de volgende: 

 Iedere fractie neemt de inhoud van de redeneerlijn tot zich en komt tot een reactie 
(mondeling te geven in de commissievergadering van 19 november) op de vragen zoals 
genoemd blz. 11 van de redeneerlijn, die voor onze gemeente relevant zijn (dat zijn ze lang 
niet allemaal). 

 Indien u als fractie nog opmerkingen heeft op de redeneerlijn die naar uw niet zijn 
samengevat in de samenvatting op blz. 11 en die u in het kader van het verstedelijkingsbeleid 
in onze regio relevant vindt, kunt u die ook benoemen.

 Op basis van deze reacties en mogelijke discussie daarover zullen wij een notitie opstellen 
ten behoeve van het Raadsledenplatform

Met vriendelijke groet

Jacques Bos
Luuk de Vré


