
Geachte Raadsleden,

De gemiddelde Haarlemmer heeft geen enkel idee waar de afkorting MRA voor staat. Laat staan dat
ze weten wat voor een enorme impact deze nieuwe bestuurslaag zonder enige democratische 
controle heeft en kan gaan krijgen op hun dagelijks bestaan!
Het is zelfs de vraag of het gemiddelde raadslid beseft wat er staat te gebeuren wanneer ze in deze 
geraffineerd opgezette fuik van de MRA-transitie stappen. Een fuik die is opgesteld met de 
grootstedelijke belangen van Amsterdam voorop. De neo-liberale burgemeester Femke Halsema die
opereert zonder enig mandaat van welke kiezer dan ook is de drijvende kracht hierachter! Sowieso 
komt het hele concept uit de koker van ongekozen burgemeesters en commissarissen van de koning.

In feite is de MRA één groot platform voor lobbyclubs en netwerken... 
Zo heeft de MRA een partnerschap met met 'Economic board Amsterdam' waarin enkel grote 
bedrijven plaats hebben. Hoe kom je in die Economic board terecht..? Daar moet je voor gevraagd 
worden! Welke criteria men hanteert is volkomen onbekend. De Macht ofwel een netwerkclub van 
bestuurders en geldschieters regelt dit onderling en ondemocratisch voor een lidmaatschap van 5 
ton per jaar.

Elke democratische legitimatie ontbreekt...
De MRA wil kaders gaan stellen maar die taak is bedoelt voor de gemeenteraad! Die is 
democratisch gekozen en heeft het fiat van de burgers en kent ook de wensen van die burgers.
Raadsleden! U moet eerst bedenken welke consequenties deze transitie kan hebben voor Haarlem... 
op wonen, werken, vervoer en natuur.
Voortdurend wordt er nu hoog opgegeven over het belang van samenwerking en worden diverse 
projecten als voorbeeld genoemd. Het gaat echter nu niet om deze praktische uitwerking waar 
weinig mensen tegen zullen zijn. Het gaat om de structuur en kaders van de MRA en de 
democratische controle daarop. Twee raadsleden aan een raadstafel lijkt nergens op en zal leiden tot
frauduleus gedrag en vriendjespolitiek. Zelfs nu al is de MRA een bijzondere troebele vijver, het is 
volstrekt onduidelijk welke belangen door wie en waarom behartigd worden. Welke raadsleden 
zitten hoe en waarom in MRA overleggen? Welke ambtenaren en externen zijn betrokken en met 
welke opdracht? Ligt er een Haarlemse toekomstvisie aan ten grondslag? Is die visie in 
overeenstemming met de wens van de Haarlemse burgers? Ik durf te beweren dat dit allemaal niet 
het geval is.

De visie van dit ondemocratische platform komt niet uit een breed gedragen publieke discussie. 
Hun visie komt uit de koker van op geldbeluste projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen en 
ambtenaren die bedacht hebben dat ze de randstad wel even volledig dicht kunnen gaan bouwen. 
Inderdaad..., één grote Metropool waarin de kwaliteit van leven sterk achteruit zal gaan. Geen vrije 
ruimte meer, geen natuur of ecologisch waardevolle stiltegebieden. Wat rest is een klein aantal 
aangeharkte parken omgeven door zoveel mogelijk hoogbouw. Manhattan aan het Spaarne! Het 
bizarre is dat niemand verder kijkt dan zijn neus lang is. Elke investering in de randstad is over 50 
jaar immers verloren geld met de naderende zeespiegelstijging.

Mijn advies aan u is, om samen met de Haarlemse burgers een eigen visie voor onze stad te 
ontwikkelen en die visie gesteund door uw kiezers te verdedigen binnen een democratisch 
gecontroleerd overlegorgaan.

De MRA staat voor de Macht, de oude macht die haar tentakels nog verder wil uitbreiden ten koste 
van democratisch bestuurde gemeenten. U, raadsleden bent de Tegenmacht uit naam van de kiezer,
de gewone burger. Ik smeek u; steek een stokje voor deze transitie en zoek naar alternatieve 
democratische samenwerkingsverbanden voor de omliggende gemeenten en dans niet naar de 
pijpen van een "Groot Amsterdam". 


