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Regionale bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland

Geachte collegeleden,
Eind vorig jaar is de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland afgerond. Zoals u
weet is deze door de gemeenteraden van Bloemendaal en Haarlem vastgesteld,
maar was er voor de gemeenten Heemstede en Zandvoort aanleiding om de visie
nog niet vast te stellen.
Een vastgestelde bereikbaarheidsvisie is belangrijk
Een vastgestelde visie is belangrijk. Niet alleen voor ons zelf, maar ook als
basis voor gesprekken binnen de MRA, met de provincie en het Rijk.
Als gemeenten hebben we de visie nodig voor ons gezamenlijke uitvoeringsplan,
zodat we de middelen uit ons mobiliteitsfonds effectief kunnen inzetten.
Hoe verder?
In de overtuiging dat er meer is dat ons bindt dan waarop wij van mening
verschillen vragen wij u om samen met uw raad, of raadscommissie, uiterlijk 1
maart 2021 een korte en duidelijke reactie vanuit uw gemeente te geven, toegespitst
op de vraag waar precies inhoudelijk het voorbehoud op de visie ligt.
Het bestuur van de GR zal dan op korte termijn een voorstel doen voor een
vervolgaanpak, waarbij ons streven is dat uiterlijk in het derde kwartaal van 2021
een gedragen bereikbaarheidsvisie kan worden vastgesteld door de betrokken
gemeenten.
Samenwerken vraagt om structuur
Op 24 november jl. is Bij de Regionale radenbijeenkomst van de gemeenten binnen
Zuid-Kennemerland in het kader van de Regionale Samenwerking gesproken over
de organisatie en de governance en over hoe om te gaan met processen om tot
gezamenlijke visies en werkagenda’s te komen. Als bestuur van de GR hopen en
verwachten wij dat dit gaat helpen bij onze samenwerking en onderlinge
afstemming en procesgang.
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Wij beseffen dat dit proces een extra en onverwacht beroep doet op de
gemeenteraden van Bloemendaal en Haarlem. In het belang van de inwoners van
Zuid-Kennemerland, de opgaven waar we voor staan en de wens en noodzaak
om daar samen de schouders onder te zetten, rekenen wij op ieders medewerking.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid ZuidKennemerland,

Robbert Berkhout,
Voorzitter
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