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Reactie op concept MRA agenda 2.0

Geachte heer/mevrouw,
Na aanleiding van de periode van ‘wensen en opvattingen’ heeft de gemeente Bloemendaal een reactie
geformuleerd op de MRA Agenda 2.0.
Het College waardeert het voorliggende concept en is positief over hoe inhoud is gegeven
aan de gezamenlijke opgaven.
De complexiteit van stedelijke opgaven in de MRA vraagt om samenwerking tussen gemeenten en
provincies. De concept MRA Agenda 2.0. is een mooi document dat richting geeft aan deze
samenwerking. Het getuigt van grote inspanning om in samenwerking met 35 overheidsorganisaties
een heldere agenda op te stellen.
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Het College vindt het belangrijk dat het behouden en versterken van het landschap is
opgenomen in de concept MRA Agenda 2.0.
Dit is positief ten opzichte van de vorige concept versie. Door toenemende recreatie en toerisme
ontstaat er druk op het landschap. Voor de gemeente Bloemendaal is het een uitdaging om hier een
goede balans tussen te vinden. Het is daarom van belang dat er aandacht wordt besteed aan het
behoud en de versterking van het landschap. Dat dit is opgenomen in de ambities en uitvoeringslijnen
van de concept MRA Agenda 2.0. is voor de gemeente Bloemendaal een verbetering.
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De gezamenlijke aanpak heeft tot nu toe geleid tot projecten met een efficiënte uitvoering, zowel op
MRA schaal als in de deelregio’s. In Zuid-Kennemerland zijn onder andere het Rottenpolderplein en
fietsroute Kennemerland daar goede voorbeelden van. De MRA samenwerking zorgde daarbij voor een
sterkere positie richting het Rijk.
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In vergelijking met de vorige MRA agenda vindt het College het jammer dat er geen lijst met
uitvoeringsgerichte acties is opgenomen.
Door een jaarlijks werkplan met acties op te stellen wordt de aanpak naar ons inzien meer concreet.
Wij stellen daarom een meerjarige, integrale actielijst vanuit de MRA programma’s voor, voorzien van
meetbare resultaten en bestuurlijke trekkersschappen. Net zoals in de vorige MRA agenda kan
gemonitord worden doormiddel van de stoplichtenrapportage.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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