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Geachte collegeleden, 

 

Met deze brief wil het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

u graag informeren over het vervolgtraject voor vaststelling van de Bereikbaarheidsvisie Zuid-

Kennemerland in 2021. In mijn brief van 3 december 2020 over de Bereikbaarheidsvisie kondigde ik al 

aan u verder te berichten over de vervolgaanpak. Mijn verzoek is voorliggende brief over de voorgestane 

vervolgaanpak met uw raden te delen. 

 

Korte terugblik 

De colleges van de vier gemeenten willen graag samenwerken op gedeelde regionale belangen. Dit 

gebeurt op diverse thema’s, waaronder bereikbaarheid van onze regio. Begin 2020 is daartoe de 

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland aan onze gemeenteraden aangeboden. De raden van 

Bloemendaal en Haarlem hebben de visie vastgesteld. Voor de gemeenten Heemstede en Zandvoort was 

er aanleiding om de visie nog niet vast te stellen. In lijn met de wens van de vier colleges wil het bestuur 

van de GR graag bereiken dat de verbetering van de bereikbaarheid van onze regio als gedeeld belang in 

een visie tot uitdrukking komt, waar alle gemeenten zich achter kunnen scharen. Dit past ook bij de 

governance-structuur die we samen aan het opzetten zijn. Werken vanuit die samenwerking is een 

krachtig middel in onze dialoog met omliggende regio’s, de provincie en het rijk. Het bestuur van de GR 

wil daarom de visie aangepast aan u voorleggen zodat deze aan alle vier de raden kan worden 

voorgelegd voor vaststelling. Na vaststelling dient de visie als kader voor ons gezamenlijke 

uitvoeringsplan, zodat we de middelen uit ons mobiliteitsfonds effectief kunnen inzetten.  

 

In dat licht verwijs ik ook graag naar de resultaten van de regionale radenbijeenkomst van Zuid-

Kennemerland van 24 november jl. Toen is duidelijk de wil tot samenwerken uitgesproken en elkaar te 

vinden op wat ons bindt. Benoemd is o.a. dat vanuit die gezamenlijkheid we beter belangen kunnen 

behartigen en lobbyen om cofinanciering te bewerkstelligen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Proces 2021  

De stuurgroep wil aan de hand van 5 processtappen het traject richting vaststelling van de visie inzetten. 

Aan de hand daarvan worden de raden vroegtijdig geïnformeerd over het komende proces en de reden 

voor (her)agendering van de visie. Dit geeft tevens inzicht dat als tussenstap het college met de raden de 

voorgestelde aanpassingen bespreekt (hieronder stap 3), voordat de visie wordt voorgelegd voor 

vaststelling.  

 

Stap 1: voorbereidende besluiten om de conceptvisie aan te passen 

In lijn met bovengenoemde brief van 3 december zijn de colleges van Heemstede en Zandvoort gevraagd 

met hun raden de inhoudelijke voorbehouden op de visie te bepreken. De reacties van de raden van 

Heemstede en Zandvoort worden gestuurd aan het GR-bestuur. 

 

Stap 2: opstellen overzicht voor inhoudelijke aanpassing van de visie 

Met de reactie van de raden wordt duidelijk met welke inhoudelijke voorbehouden in de visie rekening 

moet worden gehouden en wordt het traject voor gewijzigde vaststelling van de visie in gang gezet. 

 

In een bondig overzicht wordt een voorstel gemaakt voor de inhoudelijke aanpassing van de visie. Ook 

een correctie op een aantal omissies of onduidelijkheden in de visie wordt daarin opgenomen. Daarbij 

wordt een evenwicht gezocht tussen het feit dat de visie door twee raden reeds is vastgesteld en door 

twee raden eerst wijzigingen gewenst zijn. Dat betekent dat de aanpassingen moeten passen binnen de 

reeds beschreven wens tot samenwerking en genoemde kaders, met een aantal nuanceringen. Het 

streven is op de aan te passen onderdelen de visie meer op hoofdlijnen te formuleren en de 

gezamenlijke uitgangpunten te benadrukken. 

 

De visie bevat ook een opmaat voor een uitvoeringsprogramma. Afgelopen maanden is in het GR-

bestuur verkend op welke wijze de uitvoering vorm kan krijgen. Het voornemen is om de uitvoering van 

de visie in te richten als actieagenda (zie stap 5 hieronder). Ook dit wordt meegenomen in het overzicht 

met concept-aanpassingen om te bespreken met uw raden. 

 

Stap 3: in vier raden bespreken overzicht voor inhoudelijke aanpassing van de visie 

Vervolgens vragen wij u het overzicht met inhoudelijke aanpassingen van de visie als voorstel te 

bespreken met uw raden. Ons streven is dit overzicht voor het zomerreces gereed te hebben. Het 

(inhoudelijk) debat hierover geeft inzicht of de voorgestelde aanpassingen op steun van uw raden 

kunnen rekenen. Deze stap 3 is daarmee een tussenstap voordat de visie wordt voorgelegd voor 

vaststelling.  

 

Stap 4: vaststelling visie 

De uitkomst van de besprekingen genoemd in stap 3 worden verwerkt in de visie. De visie wordt 

vervolgens integraal als aangepast voorstel voor vaststelling aangeboden aan de vier raden.  

 

Stap 5: actieagenda in colleges 

Als leidraad voor uitvoering van de visie wil het GR-bestuur gaan werken met een actieagenda. Deze kan 

kort na vaststelling van de visie worden voorgelegd aan uw colleges voor vaststelling. Met de 

actieagenda wordt de inhoud van de visie verder uitgewerkt. De actieagenda bevat een prioritering en 

afspraken over borging van de uitvoering binnen de gemeentelijke organisaties. Projecten uit de 

actieagenda kunt u indien gewenst bespreken met uw raad ter toetsing aan de visie. Organisatorische 

borging van de actieagenda is nodig voordat de colleges deze kunnen vaststellen. 

 

 

 



 

 

Ik hoop met dit overzicht u een helder proces richting vaststelling van de visie te bieden en zie uit naar 

de komende samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, 

 

 
 

Robbert Berkhout,  

Voorzitter 


