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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 
Naam en fractie: Hugo Bellaart, VVD 

Datum indiening: 31  maart 2021 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Voorstel Metropool van grote klasse 

 
Inleiding: 

Voorafgaand aan de beantwoording van de consultatie op het voorstel ‘metropool van grote klasse’ hebben wij de volgende 

vragen voor – eigenlijk - de transitiecommissie. De vragen sluiten aan op de tekst waaraan wordt gerefereerd. Gelet op het 

besluitvormingsproces adresseren wij de vragen aan het college.   

Vraag 1 (regel 90 e.v.): 

Is het gerechtvaardigd te veronderstellen dat de afhankelijkheid van een – overwegend - diensteneconomie in de 

metropoolregio ons in de Coronacrisis heeft geconfronteerd met de kwetsbaarheid daarvan? 

Antwoord 

 

Vraag 2 (regel  151): 

Welke scenario’s zijn nog meer op tafel geweest bij de Regiegroep en hoe is de besluitvorming gelopen die geleid heeft tot de  

operationalisering van het voorkeursscenario ‘metropool van grote klasse’?  

Antwoord 

 

Vraag 3 (regel 140 e.v.): 

Welke analyses hebben geleid tot de overtuiging dat niet het economische groeipotentieel onderscheidend is, maar dat 

duurzame innovatiekracht, sociaal evenwicht en culturele vernieuwing doorslaggevend zijn? 

Antwoord 

 

Vraag 4 (regel 162 e.v.): 

Hoe is in het voorkeursscenario ‘metropool van grote klasse’ voorzien in het bevorderen van een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat voor de (internationale) maakindustrie en/of voor het MKB (zie ook vraag 1), of maken die als zodanig geen 

deel uit van de ambitie? 

Antwoord 

 

Vraag 5 (regel 169-172): 

Is de beperking die de MRA zichzelf oplegt als het gaat om de bemoeienis van de MRA enkel begrensd door de specifieke 

ambities van de transitiecommissie, of is er ook sprake van een beperking vanuit een algemeen adagium, zoals ‘lokaal wat 

kan, metroregionaal wat moet’?  

Antwoord 
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Vraag 6 (regel 251): 

Welke waarborgen heeft de transitiecommissie voor ogen in de opzet van de ‘metropoolregio grote klasse’ in verband met de 

door de commissie zelf benoemde neiging naar groei van activiteiten en ambitie (“rupsje nooit genoeg”)? 

Antwoord 

 

Vraag 7 (regel 425 e.v.): 

a) Wat wordt bedoeld met ‘protocol’ gelet op het feit dat wij momenteel de samenwerking hebben vormgegeven op basis 

van een convenant? Hoe verhoudt dit protocol zich tot het convenant? 

b) Wordt bedoeld met het ‘voorleggen’ van een uitgewerkt protocol (en de nader te definiëren verbinding van ambitie, 

doelen en het reguliere werk met de MRA-agenda) dat één en ander opnieuw voor consultatie terugkomt alvorens wordt 

overgegaan tot besluitvorming? 

Antwoord 

 


