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Kernboodschap De vijf hoofdopgaven uit de Zuid-Kennemer Agenda zijn uitgewerkt in een vijftig 

procent versie van het werkplan Zuid-Kennemerland. Hierin zijn negen projecten 

opgenomen. De vijf vastgestelde hoofdopgaven zijn: Landschap (hoofdstuk 3); 

Economie en werk (hoofdstuk 4); Wonen (hoofdstuk 5); Energie en klimaat; 

Bereikbaarheid (hoofdstuk 7). 

Vanuit het uitgangspunt om de raden in een vroegtijdig stadium te betrekken bij 

regionale aspecten, wordt nu een aanzet van dit werkplan (een 50% versie) voor 

een eerste bespreking aan de Raden Zuid-Kennemerland voorgelegd. Dit gebeurt 

op 19 mei as. Voorafgaand wordt de aanzet van het werkplan ter informatie 

toegezonden aan het college. Wethouder Berkhout en wethouder Meijs zijn als 

trekker van de Zuid-Kennemer Agenda bij de uitwerking betrokken. Na bespreking 

met de Raden wordt het werkplan uitgewerkt naar een volledig concept, dat in 

september dit jaar nogmaals met de Raden ZKL wordt besproken. Daarna wordt 

de eind versie van het werkplan ter vaststelling aan college en gemeenteraad 

voorgelegd.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Bestuur.  

Relevante eerdere 

besluiten 

Vaststellen Zuid-Kennemer Agenda: december 2019. Reg.nr. 2019/9870143 

Besluit College  

d.d. 11 mei 2021 

 

1. Het college neemt kennis van de vijftig procent versie van het werkplan Zuid-

Kennemerland dat op 19 mei 2021 voor een verkennende bespreking aan de 

Raden Zuid-Kennemerland wordt voorgelegd. 

2. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/19-december/18:30/Vaststelling-Zuid-Kennemer-Agenda-samenwerkingsagenda-van-de-gemeenten-Bloemendaal-Haarlem-Heemstede-en-Zandvoort-Getekend-Raadsstuk-december-2019.pdf
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1. Inleiding 

De Zuid-Kennemer Agenda wordt uitgewerkt in een werkplan voor de periode 2021 -2023. Dit 

gebeurt op basis van de governance Zuid-Kennemerland in nauwe afstemming met de Raden, Wat 

nu voor ligt is een aanzet van het werkplan, uitgewerkt in een 50% versie. Deze bestaat uit negen 

afzonderlijke projecten vanuit de vijf hoofdopgaven uit de Zuid-Kennemer Agenda.  De vijf 

vastgestelde hoofdopgaven zijn: 

1. Landschap (hoofdstuk 3);  

2. Economie en werk (hoofdstuk 4);  

3. Wonen (hoofdstuk 5);  

4. Energie en klimaat (hoofdstuk 6) 

5. Bereikbaarheid (hoofdstuk 7) 

 

Conform eerdere toezegging aan de Raden Zuid-Kennemerland, wordt deze versie nu met hen 

besproken.  

 

2. Besluit college. 

Het college neemt kennis van de vijftig procent versie van het werkplan Zuid-Kennemerland dat op 

19 mei 2021 voor een verkennende bespreking aan de Raden Zuid-Kennemerland wordt voorgelegd. 

 

3. Beoogd resultaat 

Vanuit de bespreking met de raden Zuid-Kennemerland wordt een beeld gekregen over draagvlak bij 

de raad en worden eventuele inhoudelijke kanttekeningen in een vroegtijdig stadium opgehaald. 

Deze worden bij de verdere uitwerking van het werkplan naar een volledig concept meegenomen.  

 

4. Argumenten  

Op alle vijf hoofdopgaven zijn projecten in het werkplan opgenomen. 

Er is voor gekozen om in het werkplan voor alle vijf hoofdopgaven uit de Zuid-Kennemer Agenda de 

meest urgente projecten op te nemen en bijvoorbeeld niet de inhoud op een enkele hoofdopgave uit 

de Zuid-Kennemer Agenda beperkt te houden. 

 

Het gaat om nieuwe projecten.  

In het werkplan zijn alleen projecten opgenomen die de Zuid-Kennemer Agenda als basis hebben. 

Niet opgenomen zijn de projecten die rond regionale samenwerking al in uitvoering zijn. Bijvoorbeeld 

de inzet die nu al rond bereikbaarheid wordt gegeven binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, of de projecten waarop nu al in MRA-verband uitwerking plaats 

heeft.  
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Uitwerking heeft plaats overeenkomstig de nieuwe governance structuur Zuid-Kennemerland 

Voor de Zuid-Kennemer samenwerking is zoals bekend een nieuwe governance structuur met een 

bestuursconvenant in voorbereiding. Deze wordt in juni 2021 voor definitieve besluitvorming aan de 

raad voorgelegd. De totstandkoming van het werkplan wordt conform het in het convenant 

opgenomen uitgangspunt dat de Raden vroegtijdig betrokken worden, uitgewerkt.  

 

Eerdere suggesties en inbreng vanuit de Raden Zuid-Kennemerland zijn opgenomen. 

OP 24 november 2020 heeft met de Raden Zuid-Kennemerland een eerste brainstormbijeenkomst 

plaats gehad waarin input voor het werkplan is opgehaald. De ingebrachte onderwerpen zijn in deze 

vijftig procent versie van het werkplan Zuid-Kennemerland opgenomen.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Het betreft hier een aanzet die ter bespreking wordt voorgelegd en die vooraf ook met de 

bestuurlijke trekkers van de Zuid-Kennemer Agenda is besproken. In dit stadium zijn er geen risico’s 

te benoemen.  

 

Financiële kanttekening: 

De bijdrage vanuit de afdelingen die nodig is, is voorzien in de werkplanning 2022 /2023. Voor een 

aantal projecten uit het werkplan zijn er na uitwerking mogelijk aanvullend financiële gevolgen aan 

de orde voor bijvoorbeeld infrastructuurprojecten. Dit is nu nog niet aan te geven en het vinden van 

dekking daarvoor is onderdeel van de projectuitwerking. 

 

6. Uitvoering  

Na bespreking van het werkplan met de gezamenlijke raden Zuid-Kennemerland op 19 mei 2021, 

vindt de  volgende vervolg procedure plaats: 

 

Juni /september 2021:  Verdere uitwerking van het werkplan naar een concept versie  

1 september 2021:  Concept versie ter bespreking voorleggen aan de afzonderlijke colleges van  

de vier Zuid-Kennemerland gemeenten. 

15 september:   Het concept werkplan wordt ter bespreking (nogmaals) voorgelegd aan de  

Raden Zuid-Kennemerland (na de 50% versie die nu in mei wordt  

voorgelegd). 

Oktober 2021:   Het werkplan wordt ter definitieve besluitvorming voorgelegd via een  

raadsvoordracht aan de gemeenteraad. 

2022:    De onderdelen uit het werkplan worden uitvoering genomen en  

terugkoppeling op de Raden Zuid-Kennemerland heeft plaats conform de 

in het werkplan opgenomen planning. 

 

7. Bijlage 

Vijftig procent versie werkplan Zuid-Kennemerland  


