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Geachte mevrouw Mansveld,

Met genoegen biedt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur u hierbij zijn advies aan over de
governance in de metropoolregio Schiphol/Amsterdam. Hiermee antwoordt de raad op uw
adviesvraag van 21 februari 20131.

In dit advies beargumenteert de raad dat een verdere ruimtelijk-economische ontwikkeling van de
metropolitane regio Schiphol/Amsterdam noodzakelijk is om de internationale concurrentiepositie
van de regio én van Nederland te versterken. Dit vergt samenwerking van alle betrokken partijen,
overheden, bedrijven en burgers. Een evenwichtige versterking van de concurrentiepositie van de
regio vereist het zorgvuldig combineren van regionale en bovenregionale belangen en dit kan het
beste plaatsvinden in de regio. De raad geeft in dit advies aanbevelingen ter versterking van die
samenwerking, met een accent op de inzet van het Rijk als systeemverantwoordelijke. Als de
rijksoverheid duidelijk is over haar doelen, de randvoorwaarden en de procesvereisten waaraan
moet worden voldaan, kan de regio daar een invulling aan geven in combinatie met de eigen
regionale doelen. De raad beveelt aan om de structuurvisie SMASH te positioneren als een
openingsbod aan de regio.

De raad geeft geen advies over de toekomst van Schiphol, maar over de governance van een regio
waarin Schiphol als mainport een bijzondere positie inneemt en een bovenregionaal belang
vertegenwoordigt.

De bewindspersonen van de ministeries die betrokken zijn bij het rijkstraject SMASH worden door
ons per brief in kennis gesteld van de inhoud van het advies. De minister van Economische Zaken,
de heer Kamp attenderen we op de raakvlakken met het regionaal economisch ontwikkelingsbeleid,
topsectorenbeleid en het mededingingsbeleid. De minister van Wonen en Rijksdienst, de heer Blok,
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wijzen we op dit advies vanwege de rol van de regio bij het afstemmen van vraag en aanbod in de
woningmarkt. De minister van Infrastructuur en Milieu informeren we vanwege haar betrokkenheid
via de portefeuilles weginfrastructuur, ruimtelijke ordening en water.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt eveneens per brief in geïnformeerd
over dit advies omdat het raakt aan de plannen van zijn ministerie over het samenvoegen van de
provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

Gelijktijdig met deze brief stelt de raad ook de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer in kennis
van dit advies, met daarbij het voorstel voor een mondelinge toelichting aan de betrokken vaste
Kamercommissies.

Wij zien uw officiële reactie op het advies gaarne tegemoet. Mocht u een rol voor de raad zien bij de
uitwerking en het operationeel maken van het advies dan gaan we daar graag met u over in
gesprek.

dr. R. Hillebrand
secretarisvoorzitter

der Hoeven
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