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Raadsvergadering: 15 april 2021

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 15 april;
2021
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- De MRA Regiegroep in december 2020 heeft afgesproken de
versterking van de MRA- samenwerking verder vorm te geven.

- De MRA zich de komende tijd wil omvormen tot 'Metropool van grote 
klasse' waarvan het bestuur bestaat uit de burgemeester van 
Amsterdam, de CvdK Flevoland, de CvdK NH, de directeur van de MRA 
en per bestuurlijk platform één afgevaardigde.

- De democratische vertegenwoordiging van 375 gekozen
volksvertegenwoordigers in de regio binnen de MRA wordt 
vormgegeven door de positie van de Raadtafel te versterken, hetgeen 
wordt georganiseerd door een afvaardiging van één raadslid per 
gemeente en twee statenleden per provincie.

Overwegende dat:
- De MRA geen officieel bestuurlijk, democratisch gelegitimeerd orgaan 

is.
- De afvaardiging van één raadslid uit Bloemendaal aan de zgn. 

Raadtafel onvoldoende borging biedt voor democratische legitimiteit 
en op deze wijze geen basis vormt voor besluitvorming in tegenstelling 
tot wat het college in de zienswijze, zie brief verzonden op 25 maart 
2021 kenmerk 2021000944 tot uitdrukking heeft gebracht.

- De belangen van de MRA niet in strijd mogen zijn met het algemeen 
belang van bewoners uit Bloemendaal wat in de zienswijze voor het 
versterken van de MRA-samenwerking zoals geformuleerd door het 
college in de zienswijze onvoldoende is gewaarborgd.

- De mogelijkheid bestaat de zienswijze aan te passen hetgeen 
wenselijk is om de belangen van Bloemendaal beter te behartigen
te beschermen.
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Verzoekt het College:

De zienswijze aan te passen c.q. aan te vullen door:

- Op verzoek van de raad uitdrukkelijker voorwaárden te stellen aan de 
samenwerking in de MRA waarbij de kernwaarden van Bloemendaal 
recht overeind blijven, zoals onder meer het behoud van een 
hoogwaardig woon- en leefmilieu, geen windmolens in Natura 2000 
gebied, geen stedelijke verdichting ąn geen woningbouwopgaven in 
het groen enz.

- In de zienswijze aan te geven dat het gebrek aan democratische
legitimiteit in de voorgestelde nieuwe structuur niet wordt 
gerepareerd; Z

- De zin: 'Daarmee zit de gemeente Bloemendaal direct aan tafel waar 
de besluitvorming plaatsvindt. De gemeente Bloemendaal vindt dit een 
positieve ontwikkeling' te schrappen

- De passage 'De gemeente Bloemendaal twijfelt of één deelnemer van 
de raad vertegenwoordigend kan zijn voor de gehele raad. Wel zou het 
de betrokkenheid van Raden en Staten kunnen versterken.' te 
schrappen en daarvoor in de plaats te stellen: 'De gemeente 
Bloemendaal is van mening dat één deelnemer van de raad 'aan tafel' 
onvoldoende het belang van de gemeente, haar inwoners en haar 
bijzondere kenmerken weergeeft. Het gebrek aan democratische 
legitimiteit wordt op de voorgestelde wijze niet hersteld of 
goedgemaakt. Besluitvorming moet daar plaatsvinden waar het 
thuishoort en dat is in dit geval de gemeenteraad van Bloemendaal.'

Hart voor Bloemendaal 
M Roos

Liberaal Bloemendaal 
Leonard Heukels
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