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Geachte MRA-colleges, 

 

In het MRA-convenant (2017) staat vermeld dat in principe na vier jaar een evaluatie zal worden 

uitgevoerd of desgewenst eerder als de Regiegroep dat wil. De MRA Regiegroep heeft in haar 

vergadering van 10 oktober 2018 besloten de samenwerking vervroegd te laten evalueren. Dit om te 

reflecteren op de vraag hoe de samenwerking nog verder kan worden versterkt.  

Hiervoor is in februari 2019 een externe evaluatiecommissie aangetrokken bestaande uit Staf Depla, 

Hannie te Grotenhuis en Ralph Pans. Een deel van de bestuurlijke MRA-deelnemers is door deze 

commissie geïnterviewd, als ook een groot aantal externen. 

 

In de Regiegroep van 26 juni jl. heeft de evaluatiecommissie de hoofdlijnen van de bevindingen 

mondeling toegelicht. Medio juli hebben wij als opdrachtgevers het rapport van de 

evaluatiecommissie mogen ontvangen. Wij danken de leden van de evaluatiecommissie hartelijk 

voor hun inzet. Wij hechten belang aan transparantie binnen de samenwerking. Wij hebben er 

daarom voor gekozen dit rapport, na overleg als opdrachtgevers, direct vrij te geven aan alle 

deelnemende partijen van de MRA-samenwerking. 

In deze brief geven wij aan hoe het verdere proces rond dit evaluatierapport er uit zal zien.  

 

Inhoudelijke bespreking vindt plaats op 18 oktober 

Gezien de recesperiode heeft de Regiegroep (inclusief voorzitters) de inhoud van dit rapport nog niet 

kunnen bespreken. De Regiegroep zal pas tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst op 18 oktober 

2019 in de gelegenheid zijn het rapport te bespreken. Het lijkt agenda-technisch niet te lukken om 

eerder een extra Regiegroep bijeen te roepen.  

 

Verspreiding van het rapport 

Wij vinden het belangrijk dat de opdrachtgevers van het rapport (de Regiegroep) tijdig kennis kunnen 

nemen van dit rapport en dat er voldoende gelegenheid is dit eerst met elkaar te bespreken. 
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Daarnaast begrijpen wij dat u wellicht ook in deelregioverband de Regiegroep zult willen 

voorbespreken, en dat alle MRA-deelnemers van het rapport op de hoogte willen zijn en op basis van 

dezelfde informatie de Regiegroep willen voorbereiden. Daarom hebben wij ervoor gekozen het 

rapport nu reeds vrij te geven. Met dien verstande dat er nog geen tussentijdse inhoudelijke 

conclusies aan het rapport kunnen worden verbonden, voordat dit besproken is in de MRA 

Regiegroep. Het is aan colleges zelf om de eigen processen in te richten rondom deelregio-

afstemming en het betrekken van raden-staten in deze voorfase. Uiteraard wordt er in de 

Regiegroep van 18 oktober een formeel vervolgproces afgesproken, waarbij deelregio- en 

raadsconsultatie uitdrukkelijk onderdeel van dit proces zal zijn zoals verwoord in het MRA- 

convenant. 

 

Procesregie en vervolgstappen 

 

Fase voorproces juli – 18 oktober 2019 

 Verzending aan de Regiegroepleden (24 juli) 

 Verzending aan de colleges van alle MRA-deelnemers (26 juli) 

 Verzending van het rapport aan de werkgroep MRA Agenda 2.0 

(zij worden gevraagd de aanbevelingen van het rapport te betrekken bij MRA Agenda 2.0 in een 

voorstel aan MRA-bestuurders, waarbij in ieder geval de oproep om te komen tot focus is 

meegenomen. Over de noodzaak van focus heerst consensus zowel in de reacties op de eerste 

conceptversie agenda 2.0, als ook in de Regiegroep van 26 juni in reactie op de bevindingen van 

de evaluatiecommissie) 

 Rapport openbaar op www.metropoolregioamsterdam.nl met begeleidende oplegger (29 

juli op website). De MRA-voorzitters buigen zich over mogelijke vervolgprocesvoorstellen 

om voor te leggen aan de Regiegroep op 18 oktober (in september ontvangt de Regiegroep 

een nazending). Wij hebben als MRA-voorzitters onze directeuren gevraagd mee denken 

over vervolgprocesvoorstellen in afstemming met Rijk van Ark. Daarbij proberen we als 

MRA-voorzitters tegemoet te komen aan de wens van de Regiegroep voortvarend te starten 

en aan de aanbeveling van de commissie om het oppakken van aanbevelingen niet te laten 

vertragen door een uitvoerige governance discussie.  

 Het rapport wordt meegezonden in de MRA Regiegroepstukken, eind juli. Raden en staten 

kunnen zodoende ook kennis nemen van het rapport. 

 

Fase vervolgproces na 18 oktober 2019 

 Vervolgstappen worden afgesproken in de Regiegroep van 18 oktober. Hierbij zal 

uitdrukkelijk aandacht zijn voor een heldere procesregie en duidelijke rollen en 

verantwoordelijkheden. 

 Het betrekken van de MRA-gremia, deelregio’s, raden, staten en externen bij de 

vervolgstappen zal nadrukkelijk een rol krijgen in dit nog nader te bepalen vervolgproces. 

 Indien het opvolgen van het rapport om het aanpassen van het MRA-convenant vraagt 

wordt daar een proces op ontworpen (conform huidige afspraken in het convenant zoals 

consultatie raden en staten). 

 

Wij wensen u veel leesplezier en reflectie toe deze zomermaanden.  
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Indien u tussentijds vragen heeft over het proces dan kunt u terecht bij onze adviseurs: Marleen 

Langendijk (m.langendijk@amsterdam.nl), Jan-Jaap van den Berg (bergjj@noord-holland.nl), en 

Jetske Krol (jskrol@almere.nl). Voor politiek-bestuurlijke vragen kunt u zich tot ons als MRA-

voorzitters wenden, daarbij rekening houdend met verminderde beschikbaarheid tot aan september 

vanwege vakanties. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Femke Halsema, voorzitter MRA Regiegroep 

Arthur van Dijk, vicevoorzitter MRA Regiegroep 

Franc Weerwind, vicevoorzitter MRA Regiegroep en bestuurlijk trekker MRA evaluatie 

 

Bijlagen: 

 Rapport evaluatiecommissie 
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