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Motie vreemd aan de orde van de dag: Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland

Van:

Hart voor Bloemendaal, GroenLinks, PvdA, Liberaal Bloemendaal

Aan:

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp:

Aanpassen bereikbaarheidsvisie n.a.v. brief GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 11 november 2021,
Constaterende dat

De raden van Heemstede en Zandvoort wijzigingen wensen aan te brengen in de
Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland;
Het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland in een brief dd. 9 juli 2021 een
aantal wijzigingsvoorstellen doet hoe de visie kan worden aangepast;
Deze wijzigingsvoorstellen aan de raad van Bloemendaal zijn voorgelegd;
Het bestuur van de GR het resultaat van de bespreking van de wijzigingsvoorstellen in de
raad zal verwerken in de visie;
De aangepaste visie door het bestuur van de GR vervolgens zal worden aangeboden om voor
te leggen aan de vier raden ter bespreking en besluitvorming over vaststelling.
Overwegende dat

Door de raad van Heemstede een wijziging is voorgesteld m.b.t. de 'aansluiting ZeewegRandweg', nl. voor wat betreft de opties voor de verbinding Zeeweg-Randweg wil deze raad
een haalbaarheids- en alternatievenonderzoek opnemen in de Actieagenda;
Door de raad van Zandvoort eveneens een wijziging is voorgesteld m.b.t. de 'aansluiting
Zeeweg-Randweg' inhoudende dat in de visie moet worden opgenomen het al lang
bestaande voornemen voor een volwaardige verkeerskundige verkenning naar deze
aansluiting die nog dit jaar (2021) moet starten;
Al eerder onderzoek is gedaan door de GR naar de haalbaarheid van nieuwe infrastructuur
ten behoeve van een auto- en/of busverbinding Zeeweg-Randweg (zie ook het Jaarplan
2017), wat heeft uitgewezen dat een aansluiting via het Westelijk Tuinbouwgebied niet
mogelijk en/of wenselijk is terwijl een verbinding via de Dompvloedslaan en Ter
Hoffstedeweg eveneens niet gewenst is;
Met een vervolgonderzoek een aanzienlijk bedrag gemoeid zal zijn, terwijl zich sindsdien
geen andere ontwikkelingen hebben voorgedaan die tot een andere uitkomst zullen leiden;
Besluit:

Niet in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de brief van de GR Bereikbaarheid ZuidKennemerland van 9 juli 2021 voor zover die zien op een aansluiting Zeeweg-Randweg.
en gaat over tot de orde van de dag.
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