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Geachte leden van de raadscommissies Bestuur en Ontwikkeling,

Op donderdag 9 juni jl. hebben wij in de raadscommissie Bestuur de informatienota 
over de versterking van de organisatie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 
besproken. De op- en aanmerkingen vanuit Haarlem op het concept voorstel, vooral 
met betrekking tot de bevoegdheden van gemeenteraden, sluiten goed aan bij de 
adviezen die vanuit veel andere deelregio’s naar voren zijn gekomen en zullen in 
het definitieve bestuursconvenant worden opgenomen. Bij de behandeling van het 
voorstel heb ik u toegezegd om naast de formele behandeling van regionale 
documenten u twee keer per jaar op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in 
de MRA en van de afspraken die wij als portefeuillehouders aan de verschillende 
bestuurlijke tafels met elkaar proberen te maken. Deze brief is hier een eerste 
voorbeeld van.

Over de Metropoolregio Amsterdam en de Haarlemse deelname

De MRA is een informeel samenwerkingsverband van 32 gemeenten, 2 provincies 
en 1 Stadsregio die met elkaar een samenhangend gebied rond de stad Amsterdam 
omvatten van Zandvoort tot Lelystad en van Uithoorn tot Volendam. Steeds meer 
ontwikkelen de leefgebieden van mensen zich op de schaal van dergelijke stedelijke 
regio’s. Dit komt tot uiting in de vervoersbewegingen van de inwoners die de hele 
regio gebruiken om te wonen, te werken en te recreëren. Regio’s van een dergelijke 
grootte kiezen vanuit deze samenhang steeds meer voor een gezamenlijke 
positionering en dat is ook in de MRA het geval. De partners van de MRA werken 
steeds intensiever samen op dossiers als economie, ruimtelijke ontwikkeling, 
wonen, bereikbaarheid, landschap en duurzaamheid.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14 023
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De website www.metropoolregioamsterdam.nl biedt een actueel overzicht van de 
organisatie en activiteiten van de MRA.

Haarlem is vanaf het begin (2001) betrokken geweest bij de vorming van de MRA 
en heeft vooral de afgelopen j aren in de samenwerking geïnvesteerd in de 
overtuiging dat door de samenwerking de Haarlemse ambities en programmadoelen 
efficiënter en effectiever kunnen worden vormgegeven. De samenwerking heeft 
zich niet beperkt tot kennisdeling, maar heeft ook een bijdrage geleverd aan lokale 
en regionale beleidsvisies, aan het realiseren van concrete projecten binnen en 
buiten Haarlem, maar ook aan invloed op landelijk c.q. Europees niveau. Met de 
vaststelling van de structuurscan Zuid-Kennemerland in 2012 en de visie MRA 
West in 2013 heeft Haarlem met de gemeenten van Zuid-Kennemerland, Umond en 
de Haarlemmermeer een heldere positie in de MRA ingenomen.

Voordelen van regionale samenwerking

In het algemeen kan gesteld worden dat een duidelijke positie en intensivering van 
de samenwerking betekent dat Haarlem sneller haar koers kan bepalen voor 
bepaalde beleidskeuzes. Dit komt tot uiting in het Haarlemse coalitieprogramma, de 
programmabegroting en de verschillende Haarlemse visies en beleidsagenda’s. Het 
opstellen van de regionale paragraaf is geen zoektocht meer, het wiel hoeft niet 
telkens opnieuw zelf te worden uitgevonden. De inzet van beleidscapaciteit kan 
tussen de MRA partners beter worden verdeeld over de verschillende 
beleidsthema’s. Daarnaast biedt het MRA platform de mogelijkheid om in de 
diverse rijks- of Europese trajecten de Haarlemse invloed aan te wenden en kan 
Haarlem profiteren van de grotere reikwijdte van (semi-) overheidsorganen als de 
Amsterdam Economie Board, Amsterdam Marketing en Amsterdam in Business.

Het afgelopen jaar is in MRA verband gewerkt aan de ruimtelijk-economische 
actie-agenda van de MRA, zie www.mraagenda.nl. Hierin hebben de MRA partners 
afgesproken om met elkaar langs 7 ontwikkelrichtingen 57 acties met elkaar op te 
pakken. De MRA Agenda is in december 2015 in de raadscommissie Ontwikkeling 
besproken en gelanceerd op het MRA Congres op 18 februari 2016 in de 
Philharmonie in Haarlem. De MRA Agenda gaat uit van de verschillende 
identiteiten van de deelregio’s en op basis daarvan wordt de uitvoering van de acties 
verdeeld. Haarlem heeft met Zuid-Kennemerland vanuit haar identiteit gekozen om 
bij een aantal thema’s en acties een leidende rol te spelen ofwel sterk betrokken te 
zijn. Uiteraard sluiten deze thema’s aan bij wat Haarlem in haar 
programmabegroting en beleidsagenda’s heeft opgenomen. Wanneer het gaat om 
strategische beleidskaders en/of de inzet van financiële middelen vindt formele 
besluitvorming altijd plaats conform de bevoegdheden van gemeenteraad en 
college.
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De Haarlemse inzet in de MRA

• Samenwerking toeristische agenda
Al jaren is er een goede samenwerking tussen de citymarketing organisaties van 
MRA steden. Haarlem profiteert net als de andere regionale partners van de 
toeristische wervingskracht van Amsterdam. Het programma Amsterdam Bezoeken 
Holland Zien toont ook voor Haarlem sterke groeicijfers. Vanuit de economische 
agenda zal Haarlem instemmen met voortzetting van dit programma.

• Uitvoering start up programma Noord-Holland - Flevoland
Vanuit het regionale budget van de MRA is dit jaar een budget van € 275.000,- 
verstrekt aan Haarlem Valley voor de uitrol van haar start up programma in Noord- 
Holland en Flevoland. De finale vindt dit najaar plaats in de Lichtfabriek.

• Ontwikkeling 3D MakersZone
In 2015 is vanuit het regionale budget van de MRA een budget van € 150.000,- 
verstrekt aan de Haarlemse 3DMakersZone voor de ontwikkeling van het 3D Print 
Excellence Centre in de Waarderpolder. Dit innovatieve centrum is onlangs 
uitgeroepen tot een van de twaalf nationale fieldlabs.

• Deltaplan internationale scholen
In MRA verband wordt de oprichting en verspreiding van internationaal onderwijs 
gestimuleerd met een deltaplan. De vestiging van internationale bedrijven en 
internationale kenniswerkers vraagt om dergelijke voorzieningen. Op dit moment 
wordt een business plan voor een internationale school in Haarlem uitgewerkt. Dit 
zal leiden tot een nader voorstel voor financiële ondersteuning van Haarlemse en 
mogelijk van MRA middelen.

• Hotelstrategie
Amsterdam heeft moeite de groeiende vraag naar hotelovernachtingen te faciliteren. 
In MRA verband wordt de spreiding van hotelvoorzieningen over de regio 
afgestemd en zal een regionale hotelloods, gefinancierd van de MRA begroting, de 
acquisitie (ook in Zuid-Kennemerland) bevorderen. De hotelloods opereert in 
Haarlem uiteraard conform het Haarlemse hotelbeleid.

• Planvorming kantoren en bedrijven
Al 10 jaar wordt in MRA verband de programmering van bedrijventerreinen en 
kantoren afgestemd in het programma Planvorming bedrijven en Kantoren 
(Plabeka). Het beperken van nieuwe locaties en het transformeren van incourante 
kantoren heeft geleid tot een afname van de leegstand en betere benutting van de 
beschikbare ruimte. Afspraken in MRA verband worden voorgelegd aan de 
individuele gemeenten.

• Afstemming woningbouw programmering
De woningbouwprognoses voor de MRA, de ontwikkelingen in de woningmarkt, de 
behoefte aan kennisontwikkeling en kennisdelen, samenwerking bij 
woningvraagstukken, het delen van onderzoek en de vorming van een 
woningmarktregio op MRA schaal vraagt om afstemming tussen de deelregio’s
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(voor Haarlem in Zuid-Kennemerland en/of IJmond verband), waarin de concrete 
afspraken over de woningbouwprogrammering worden gemaakt en 
kennisuitwisseling over woningvraagstukken plaatsvindt. Haarlem zal voor de 
afstemming van de woningbouwprogrammering zich met Amsterdam, Noord- 
Holland en Flevoland ontfermen over de aanpak van actie 1.1 van de MRA Agenda. 
Vanuit onze RAP-regio (Regionaal Actieprogramma Wonen) Zuid- 
Kennemerland/IJmond zal een vertegenwoordiging bij het bestuurlijk wonen 
portefeuillehoudersoverleg aanwezig zijn (Haarlem en Velsen).

• Ontwikkeling binnenstedelijke locaties
In Nederland is de grootschalige ontwikkeling van woningbouw op de VINEX 
locaties grotendeels verschoven naar de ontwikkeling van binnenstedelijke locaties, 
veroorzaakt door marktvraag en rijks- en provinciaal overheidsbeleid. Haarlem wil 
met de MRA partners kennis en expertise opbouwen hoe intensivering van 
ruimtegebruik gecombineerd kan worden met versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit. Hierbij gaat het vooral om efficiënt om te gaan met beleidscapaciteit en 
waar mogelijk versneld in te spelen op marktvragen. Hiermee geeft Haarlem 
uitvoering aan de MRA actie 1.2, de inventarisatie van binnenstedelijke locaties. De 
acties 1.1. en 1.2. worden in samenhang uitgevoerd samen met Amsterdam, Noord- 
Holland en Flevoland.

• Deelname Vastgoedmarketing
Door deel te nemen aan een gezamenlijke vastgoedmarketing wordt in de MRA een 
bredere groep (ook buitenlandse) investeerders aangetrokken. Door deze 
gezamenlijke aanpak wordt de inzet van Haarlem efficiënter en bereikt Haarlem een 
groter netwerk van investeerders. De financiering van de MRA vastgoedmarketing 
wordt vanuit de MRA begroting gedekt.

• Verduurzaming bebouwde omgeving
Haarlem is koploper en trekker voor het programma verduurzaming bebouwde 
omgeving, een van de vijf grotere duurzaamheidsprogramma’s in de MRA. De 
financiering van een duurzaamheidsregisseur is in de Haarlemse kademota van dit 
jaar besloten. In 2017 kan voor de uitvoeringskosten aanspraak worden gemaakt op 
de MRA begroting 2017.

• Warmtenetten
Het efficiënt koppelen van warmtenetten vereist een grotere schaal dan die van de 
individuele gemeenten. Haarlem is betrokken bij de gezamenlijk aanpak, waarbij de 
Amsterdam Economie Board een leidende rol heeft vervuld met de komst van een 
warmteregisseur die actief is voor de gehele MRA.

• Circulaire economie
Afspraken over afval- en grondstoffenketens vereisen net als de aanpak bij 
warmtenetten een grotere schaal van samenwerking. Haarlem is mede actief met 
een aantal MRA partners betrokken bij ideeën over circulaire inkoop en het 
hergebruik van voor Haarlem relevante en specifieke afvalstromen.
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• Samenwerking agenda metropolitane landschap
Twee van de vijf metropolitane landschappen van de MRA, Binnenduinrand en 
Spaamwoude grenzen aan Haarlem. Zij vormen de kernkwaliteiten van Zuid- 
Kennemerland. Om deze reden kiest Haarlem voor een actieve rol op dit thema en 
een goede positionering in de metropolitane Agenda Landschap.. M.b.t. de 
Binnenduinrand wordt dit jaar het ontwikkelperspectief geagendeerd in Zuid- 
Kennemerland en IJmond.

• Samenwerking OV Toekomstbeeld
In MRA verband werkt de provincie Noord-Holland met het Rijk aan een 
toekomstbeeld over het openbaar vervoer. Voor Haarlem is het gezien de 
forensenstromen naar Amsterdam en Schiphol cruciaal betrokken te zijn bij het 
overleg over frequenties, betrouwbaarheid, comfort en het ontwikkelen van een 
geïntegreerd en toekomstbestendig metropolitaan OV-systeem.

• A9
De A9 blijkt in het rijkswegennet een steeds kwetsbaarder schakel te worden, 
terwijl de A9 een belangrijke rol voor Haarlem vervult als ring om de stad.
Daarnaast staat onze snelle HOV verbinding naar de Zuidas en Amstelveen 
regelmatig vast in de file. Haarlem wil m.b.t. de aanpak A9 haar 
verantwoordelijkheid nemen met provincie en rijk en vervult sinds kort een 
leidende positie voor het traject Haarlem-Haarlemmermeer.

• Fietsroutenetwerken
Vanuit de Vervoerregio wordt gewerkt aan een metropolitaan fietsroutenetwerk. 
Zuid-Kennemerland en IJmond zijn uitgenodigd mee te werken aan deze 
ontwikkeling. Dit sluit goed aan op de prioriteiten van het regionale 
bereikbaarheidsprogramma Zuid-Kennemerland. Haarlem-Amsterdam en Haarlem- 
Badhoevedorp-Amsterdam Zuid zijn twee van de beoogde snelfietsroutes.

• MRA Cultuurimpuls
Amsterdam en Haarlem hebben met de Provincie Noord-Holland een 
samenwerking m.b.t. cultuur en erfgoed verkend. Naast kennisdeling kunnen 
programmeringsafspraken tussen de culturele instellingen en de toeristische 
benutting meerwaarde hebben voor de culturele voorzieningen.

• Sociale werkagenda
De meeste activiteiten in het sociaal domein vinden plaats op lokaal of 
deelregionaal niveau. Haarlem verkent samen met de vijf grootste MRA gemeenten 
welke afspraken in het sociaal domein (mogelijk m.b.t. gezondheidspreventie of 
onderkant arbeidsmarkt) relevant kunnen zijn op het MRA schaalniveau.

• Rijk en Europa
Als individuele gemeente wordt het steeds moeilijker afspraken te maken op 
rijksniveau, laat staan invloed uit te oefenen op Europees niveau of te profiteren van 
landelijke en Europese subsidies. Vaak is regionale samenwerking hiervoor een 
vereiste. Door de logische samenhang zijn MRA partners voor dergelijke
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lobbytrajecten snel gevonden. Bovendien hebben partners als Amsterdam en 
Noord-Holland sterke ingangen in Den Haag en Brussel. Haarlem maakt deel uit 
van de werkgroep Europa en diverse rijkstrajecten.

De Haarlemse inzet is niet beperkt tot bovenstaande onderwerpen, maar deze geven 
een overzicht van de huidige activiteiten. Als u er behoefte aan heeft, ben ik van 
harte bereid met u in uw vergadering de genoemde thema’s te bespreken en hoor ik 
graag van u welke gedachten er bij u leven. Ook bespreek ik graag met u hoe u, 
uiteraard op uw initiatief, het overleg tussen raadsleden in de MRA en in Zuid- 
Kennemerland zou kunnen vormgeven. Hier zijn in de diverse deelregio’s 
verschillende voorbeelden van.

Met vriendelijke groet

Jeroen van Spijk


