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Kernboodschap De Zuid-Kennemer Agenda is de samenwerkingsagenda van de gemeenten 

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort, die samen de deelregio Zuid-

Kennemerland vormen. De Zuid-Kennemer Agenda biedt een basis voor 

samenwerking tussen de gemeenten in Zuid-Kennemerland en geeft de 

gezamenlijke prioriteiten weer. Met deze agenda speelt Zuid-Kennemerland in op 

de belangrijkste ontwikkelingen in de regio. De agenda bepaalt de reikwijdte van 

de lokale omgevingsvisies en geeft richting aan de afspraken en relaties met 

belangrijke partners, zoals de regio’s IJmond en Haarlemmermeer, de Provincie 

Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam. Zo biedt deze agenda een basis 

voor de (deel)regionale inbreng in de nieuwe MRA Agenda en de regionale 

samenwerkingsagenda als benoemd in de Omgevingsvisie van de Provincie Noord-

Holland (Omgevingsvisie NH 2050).  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College 

d.d. 26 november 2019 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

De Zuid-Kennemer Agenda vast te stellen. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

1. Inleiding 

In de zomer van 2018 is gestart met het organiseren van gemeenschappelijke radenbijeenkomsten 

voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort, die samen de deelregio Zuid-

Kennemerland vormen. Om enerzijds afspraken te maken over opgaven die het lokale niveau 

overstijgen, zoals de mobiliteitsopgave en de energietransitie, en anderzijds de deelregio beter te 

positioneren binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is door de vier burgemeesters van Zuid-

Kennemerland de oproep gedaan aan de vier gemeenteraden om in 2019 een samenwerkingsagenda 

te maken. Het nu voorliggende document, de Zuid-Kennemer Agenda (bijlage 1), is het resultaat van 

een intensieve samenwerking tussen de colleges van B en W en de gemeenteraden van 

Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. De Zuid-Kennemer Agenda wordt aan de vier 

gemeenteraden afzonderlijk voorgelegd ter vaststelling.   

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

- De Zuid-Kennemer Agenda vast te stellen. 

 

3. Beoogd resultaat 

De Zuid-Kennemer Agenda biedt een basis voor samenwerking tussen de gemeenten in Zuid-

Kennemerland en geeft de gezamenlijke prioriteiten weer. Met deze agenda speelt Zuid-

Kennemerland in op de belangrijkste ontwikkelingen in de regio door zich te richten op vijf 

hoofdopgaven, te weten: 

 

1. Versterken van het landschap 

2. Beter benutten van ons economisch kapitaal  

3. Een plek voor iedereen 

4. Inspelen op het veranderende klimaat 

5. Verbinden van onze opgaven met betere bereikbaarheid 
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De agenda bepaalt de reikwijdte van de lokale omgevingsvisies en geeft richting aan de afspraken en 

relaties met belangrijke partners, zoals de regio’s IJmond en Haarlemmermeer, de Provincie Noord-

Holland en de Metropoolregio Amsterdam. Zo biedt deze agenda een basis voor de (deel)regionale 

inbreng in de nieuwe MRA Agenda en de regionale samenwerkingsagenda als benoemd in de 

Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland (Omgevingsvisie NH 2050).  

 

4. Argumenten 

De Zuid-Kennemer Agenda biedt een gemeenschappelijke basis voor samenwerking 

De Zuid-Kennemer Agenda is tot stand gekomen op basis van gezamenlijke college- en 

radenbijeenkomsten van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Via de 

Zuid-Kennemer Agenda spelen we als vier gemeenten in op de belangrijkste ontwikkelingen en 

opgaven in onze regio en bepalen we voor de komende jaren de gezamenlijke prioriteiten. Daarmee 

biedt de agenda een gemeenschappelijke basis voor samenwerking tussen de vier gemeenten in 

Zuid-Kennemerland.  

 

De Zuid-Kennemer Agenda is nodig om de samenwerking met onze partners te verstevigen 

Voor veel opgaven is samenwerking met andere partners nodig, zoals de Provincie Noord-Holland, de 

IJmond, Haarlemmermeer, Amsterdam, NS/ProRail en de Rijksoverheid. Om als deelregio Zuid-

Kennemerland het juiste gesprek met onze partners te kunnen voeren, is een gezamenlijke agenda 

en focus nodig. De Zuid-Kennemer Agenda biedt onze partners een overzicht van de belangrijkste 

opgaven waar onze regio voor staat en geeft richting in de benodigde inzet.  

 

De Zuid-Kennemer Agenda maakt samenhang inzichtelijk en biedt overzicht  

Samenwerking binnen Zuid-Kennemerland is niet nieuw. Op vele onderwerpen wordt al geruime tijd 

samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en wonen. Via de Zuid-Kennemer Agenda 

wordt de samenhang tussen de verschillende opgaven, ontwikkelingen en beleidsterreinen 

inzichtelijk gemaakt. De Zuid-Kennemer Agenda vormt geen nieuw beleid, maar biedt een overzicht 

van de (deel)regionale samenwerking in Zuid-Kennemerland en een gemeenschappelijk kader voor 

de lokale omgevingsvisies.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Gezamenlijke en eigen belang 

Naast het gezamenlijke belang als regio, heeft iedere gemeente ook een eigen belang. Het is niet 

altijd vanzelfsprekend dat deze belangen op één lijn liggen. Als een gemeente er bijvoorbeeld voor 

kiest om veel woningen te bouwen of het toerisme te stimuleren, heeft dit consequenties voor 

omliggende gemeente(n). Ook kunnen investeringen van bijvoorbeeld de Provincie Noord-Holland of 

de Rijksoverheid in een gemeente ten koste gaan van investeringen in een andere gemeente. De vier 

gemeenten van Zuid-Kennemerland zullen dus samen tot de optimale afweging moeten komen van 

het individuele belang als gemeenten en het collectieve belang als regio. Om onze gezamenlijke 

belangen te vertegenwoordigen, is het van essentieel belang dat we als regio Zuid-Kennemerland op 
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basis van een gemeenschappelijk verhaal het gesprek met onze partners aan gaan. De Zuid-

Kennemer Agenda biedt deze gemeenschappelijke basis.  

 

2. Verwijzingen naar nog niet vastgesteld beleid 

De Zuid-Kennemer Agenda biedt een overzicht van de verschillende opgaven waar de regio voor 

staat. In het document wordt verwezen naar een tweetal (regionale) beleidsdocumenten die nog niet 

door (alle) gemeenteraden van Zuid-Kennemerland zijn vastgesteld, te weten het 

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand en de Mobiliteitsvisie Zuid-Kennemerland. In de agenda wordt 

daarom van concepten gesproken.  

 

6. Uitvoering 

Sinds de zomer van 2018 is door de gezamenlijke raden van Zuid-Kennemerland regelmatig 

gesproken over de verdere vormgeving van de regionale samenwerking. Dit heeft onder meer geleid 

tot de opstelling van de Zuid-Kennemer Agenda. Na vaststelling van de Zuid-Kennemer Agenda 

wordt, in opdracht van de burgemeester van Heemstede door een ambtelijke werkgroep een 

voorstel gemaakt voor de uitvoering van de benoemde acties in de Zuid-Kennemer Agenda. Ook 

wordt met de Provincie Noord-Holland besproken welke acties de gemeenten en provincie 

gezamenlijk uit kunnen voeren.    

 

Tijdens de bijeenkomsten is ook gesproken over de governance van de samenwerking. Daarbij is de 

burgemeesters gevraagd met een voorstel te komen. Dit voorstel wordt de komende periode verder 

uitgewerkt in een werkgroep. Deze werkgroep zal bestaan uit een afvaardiging van de raden van de 

verschillende gemeenten met ambtelijke ondersteuning uit de griffies en organisatie. In oktober 

2019 is hiertoe een verzoek gedaan aan de griffies (bijlage 2).  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1: Zuid-Kennemer Agenda, samenwerkingsagenda van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, 

Heemstede en Zandvoort 

Bijlage 2: Brief aan de griffiers van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort 

 

 


