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Onderwerp

Dit voorstel gaat over het (ontwerp) jaarverslag 2020 en het (ontwerp) jaarplan 2022 van het
mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland. Voordat de stuurgroep deze jaarstukken vaststelt, kan uw
raad een zienswijze geven. De stuurgroep moet de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli aan
gedeputeerde staten van Noord-Holland toesturen.
Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2021

besluit:

1. akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. akkoord te gaan het met ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 2022 van de GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
3. dit standpunt als zienswijze aan de stuurgroep GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee
te delen.
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Voorgesteld besluit

1.

akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
2. akkoord te gaan het met ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 2022 van de GR
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;
3. dit standpunt als zienswijze aan de stuurgroep GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland mee
te delen.
Aanleiding en beoogd effect

In 2013 zijn de colleges van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort de
'Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerlanď (verder te noemen: de GR)
aangegaan. Deze regeling bestaat uit een beleidsvisie met een projectenlijst en een
mobiliteitsfonds. De portefeuillehouders van de vier gemeenten vormen samen het orgaan
(stuurgroep), dat is belast met het dagelijks bestuur van de GR.
Volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 8 en 12 van de GR zorgt de
stuurgroep er voor, dat de jaarstukken (ontwerp jaarverslag verslagjaar -1 en ontwerp jaarplan
verslagjaar +1, met financiële begroting) uiterlijk op 15 april aan de deelnemende gemeenten
(raden) worden aangeboden. De voorzitter van de stuurgroep heeft de jaarstukken op 16 april
2021 aan de griffies gezonden. Vervolgens krijgen de raden gedurende acht weken de gelegenheid
om zienswijzen in te dienen. Daarna stelt de stuurgroep de jaarstukken vast en zendt deze, vóór
15 juli, aan Gedeputeerde Staten in verband met het provinciale toezicht op de financiën van de
GR (art. 34-4 Wet GR).
Politieke keuzeruimte

De GR is aangegaan op vrijwillige basis, maar kan alleen bestaan als de vier gemeenten over een
langere periode constructief met elkaar samenwerken. Het mobiliteitsfonds heeft een
(spaar-)termijn van 15 jaar (t/m 2027). De GR-regeling zelf, is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Jaarplan en begroting 2022
De keuzeruimte voor uw raad zit in het jaarplan 2022, waarin een begroting (op hoofdlijnen) is
opgenomen. De begroting is onderverdeeld in drie delen: het werkdeel, het programmadeel en het
vrij besteedbare deel.
Het programmadeel vormt de hoofdmoot van de begroting / jaarplan 2022. Deze stukken zijn
anders van opzet dan voorgaande járen. Allereerst is de opzet langs de lijn van de vier klassieke
modaliteiten (fiets, auto, openbaar vervoer en verkeersmanagement) losgelaten en is overgegaan
naar vier hoofdopgaven, waaruit zeven programmalijnen (clusters van maatregelen en projecten)
zijn gedestilleerd. Deze overgang is vorig jaar aangekondigd en is ook in lijn met het raamwerk
van de concept Bereikbaarheidsvisie.
De vier
»
«
»
»

hoofdopgaven waarin mobiliteit een cruciale rol speelt, zijn:
woningbouw
klimaat en energie
landschap en recreatie
economie.

Uit deze hoofdopgaven komen de volgende programmalijnen voort:
1. versterken van het fietspadennetwerk;
2. (meer) benutten van de capaciteit van openbaar vervoer;
3. ontwikkelen van regionale OV-knooppunten;

4.
5.
6.
7.

-3versterken van het MRA-OV netwerk;
verbeteren doorstroming onderliggend wegennet;
spreiden van pendelstromen (woon-werk);
faciliteren van overstappunten.

Gedachtegang

Tot en met 2021 werd elk project individueel benoemd en begroot. Met ingang van 2022 wordt
begroot op het niveau van programmalijnen, waaronder verschillende (clusters van) projecten
vallen. De programmalijnen krijgen uitwerking en invulling met een actie-agenda, zodra de nieuwe
Bereikbaarheidsvisie door alle vier raden is vastgesteld (planning: na het zomerreces 2021).
De nieuwe manier van begroten doet meer recht aan het karakter en het doel van de GR en geeft
meer aansluiting op andere beleidsvelden die sterk verweven zijn met bereikbaarheid (de
hierboven genoemde vier hoofdopgaven).
Overwegingen van het college

Burgemeester en wethouders zijn van mening, dat het ontwerp-jaarverslag 2020 en het
ontwerpjaarplan 2022 een goed en volledig beeld geven. Met uitzondering van het reserveren van
middelen voor een campagne voor het (weer/beter) benutten van de OV-capaciteit (na de
Coronacrisis), zijn voor 2022 geen nieuwe projecten opgevoerd.
Enkele uitgelichte onderwerpen voor Bloemendaal.

Jaarverslag 2020
Het uitbreidingsplan voor de fietsenstalling bij station Bloemendaal is vastgesteld en de bijdrage uit
het mobiliteitsfonds (C 96.919) is gedeclareerd bij de stuurgroep.
Door afgelasting van F1 door Corona, heeft het onderzoek naar geluidsoverlast bij het spoor in
Overveen niet plaatsgevonden. Het onderzoek was afgesproken in het kader van de Spoorse
Maatregelen. Wel heeft het college de voorbereidingen voor het onderzoek ter hand genomen.
Volgens huidige planning vindt het onderzoek op verschillende dagen plaatst tijdens en rond de F1
(augustus/september 2021). De onderzoekskosten van ca. C 50.000 worden gedragen door het
mobiliteitsfonds. Hiervoor worden de middelen benut die in 2020 zijn vrijgevallen uit BTWcompensatie van de regionale bijdrage aan de spoorse maatregelen. Het gaat in totaal om
C 242.975. Het restant (na aftrek van de onderzoekskosten) wordt in 2022 gereserveerd (als
regionale bijdrage voor) eventueel te treffen mitigerende maatregelen aan het spoor in Overveen.
Jaarplan 2022
De fietsschakel 2/3, in de bocht van de RandwegZN208, aftakkend naar Aerdenhout (nabij
rioolgemaal Houtvaartkade) en Heemstede (Vogelpark) ondergaat een scopewijziging. Dit is op
verzoek van de provincie. Vanwege inpassingsproblemen langs de Randweg en het actueel worden
van de gebiedsontwikkeling Haarlem Zuidwest (met sterke fietsrelatie naar station
Heemstede/Aerdenhout) wordt een alternatief tracé onderzocht, vanaf de kruising LeidsevaartRandweg (met mogelijke fietstunnel), over de weg langs Haarlem Hoog naar de bestaande
voetgangerstunnel onder de Randweg, uitkomend op de Parnassiakade in Haarlem.

Middelen

Mobiliteitsfonds
De vier gemeenten dragen jaarlijks een bedrag bij in het mobiliteitsfonds, naar rato van het aantal
inwoners bij de start van het fonds in 2013 (Bloemendaal 2022: C 161.000).
Bij het jaarplan is een begroting 2022 gevoegd, met daarin de stand van het fonds en de
inkomsten en uitgaven.
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Vanaf begrotingsjaar 2020 is overgegaan van een reservering naar een voorziening voor
alle begrotingsonderdelen, die is ondergebracht in de begroting van Haarlem (conform het
uitgangspunt bij het inrichting van de GR).
Participatie

De stuurgroep wordt bijgestaan door een klankbordgroep van maatschappelijke organisaties,
openbaar vervoerbedrijven en beroepsvervoerders. Het jaarplan wordt voor een ieder ter inzage
gelegd (art. 12 GR). De stuurgroepvergaderingen zijn openbaar, maar worden in de praktijk niet of
nauwelijks door belangstellenden bijgewoond.
Communicatie

De stuurgroep heeft een eigen website (www.zklbereikbaar.nl) waarop documenten en
nieuwsberichten worden geplaatst. Deze link (die onder de website van de gemeente Haarlem
hangt) is momenteel niet actief. Er is een nieuwe website in de maak, onder de vlag van de ZuidKennemer Agenda I onderdeel bereikbaarheid.
Samenwerking (Heemstede)

Heemstede is deelnemer in de GR en de raad van Heemstede wordt gevraagd een gelijkluidend
besluit te nemen.
Vervolgproces/evaluatie

De jaarstukken volgen een jaarlijkse cyclus, zodat over ieder kalenderjaar een terugblik en een
vooruitblik worden geboden. De jaarstukken worden steeds aan de raden voorgelegd voor
zienswijzen. Het is de bevoegdheid van de stuurgroep, om (na de zienswijzenprocedure) het
jaarverslag en het jaarplan vast te stellen.

Bijlagen

»
«
»
»
«

aanbiedingsbrief stuurgroep bij jaarstukken (2021001467)
ontwerp jaarverslag 2020 en financieel kader mobiliteitsfonds (2021001468)
ontwerp jaarplan en begroting 2022 (2021001469)
voorblad VI nota Grip op samenwerking (2021001490)
voorblad KI nota Grip op samenwerking (2021001491)

Achterliggende documenten

De Bereikbaarheidsvisie 2020:
https://gemeenteraad ■bloemendaal.nl/Veraaderinaen/Raad/2020/30-ianuari/20:00

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

