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Geacht college, 

 

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

graag de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland presenteren. Mijn verzoek is om de definitieve versie 

van de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland met uw raden te delen met het voorstel tot vaststelling 

van de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. 

 

Korte terugblik 

Onze 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.  

 

Aanpassing  

Het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland vindt het belangrijk dat de raden van 

Heemstede en Zandvoort zich gehoord voelen in de aangedragen punten en dat tegelijk de raden van 

Bloemendaal en Haarlem zich blijven herkennen in de visie, waarin de besproken koers en gezamenlijk 

gedeelde ambities centraal zijn blijven staan. 

 

Naar aanleiding van de zienswijzen van de raden op de voorgestelde wijzigingen is er een voorstel tot 

aanpassing gedaan. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. 

Het bestuur van de GR heeft deze op 3 november jl. vastgesteld. 

 

Vervolg 

Na vaststelling dient de Bereikbaarheidsvisie als kader voor ons gezamenlijke uitvoeringsplan, zodat we de 

middelen uit ons mobiliteitsfonds effectief kunnen inzetten. 

 



Ik ga er van uit dat de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland door alle de vier raden van de gemeenten 

uit de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland vastgesteld wordt en zie uit naar 

verdere samenwerking in de toekomst. 

 

Met vriendelijke groet, 

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

 

Robbert Berkhout,  

Voorzitter 

 

 


