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Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het werkplan Zuid-Kennemerland 2021 - 2023;
2. In te stemmen met het uitwerken van de in het werkplan Zuid-Kennemerland 2021 - 2023 

opgenomen negen projecten.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De vijf hoofdopgaven uit de Zuid-Kennemer Agenda zijn uitgewerkt in het "Werkplan regionale 
samenwerking Zuid-Kennemerland 2021-2023". Dit gebeurt in het kader van de nieuwe 
governance voor de regionale samenwerking in Zuid-Kennemerland in nauwe afstemming met de 
raden. Het werkplan is op 19 mei en 15 september 2021 in regionale radenbijeenkomsten 
besproken. De raadsleden hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de inhoudelijke keuzes, in 
de negen in het werkplan opgenomen prioriteiten en in de geschetste samenhang tussen de 
projecten.

De volgende negen prioriteiten staan in het werkplan omschreven:
1. Gebiedsgerichte aanpak NIMN en stikstof Zuid-Kennemerland in relatie tot het 

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand (landschap)
2. Vergroting Nationaal Park Zuid-Kennemerland en versterking relatie met het 

Recreatiegebied Spaarnwoude (landschap)
3. Scherper stellen economisch profiel en gezamenlijke inzet via branding en acquisitie 

(economie)
4. Inzet op triple helix en versterking van de samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven 

(economie)
5. Meer en snellere toevoeging van woningen (incl. sociale huur en middensegment) (wonen)
6. Regionale huisvesting specifieke doelgroepen en stimulering (passende) huisvesting 

ouderen (wonen)
7. Slagvaardige regionale samenwerkingsstructuur voor het behalen van de 

klimaatdoelstellingen (duurzaamheid en klimaat)
8. Stresstest klimaatadaptatie binnenduinrand (duurzaamheid en klimaat)
9. Aanpak regionaal fietspadennetwerk (bereikbaarheid)

Beoogd effect
Met het werkplan en de daarin opgenomen prioriteiten wordt de eerder door de vier gemeenten 
vastgestelde Zuid-Kennemer Agenda in uitvoering genomen. Het resultaat is dat in 2023 concrete 
resultaten zijn behaald die alle opgaven uit deze Agenda raken.

Politieke keuzeruimte
De Colleges en Raden, waaronder de Regionale Radenbijeenkomst Zuid-Kennemerland, hebben in 
eerdere stadia opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de diverse versies van het werkplan 
Zuid-Kennemerland. Deze zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling waaruit de hieraan 
bijgevoegde definitieve versie van het werkplan Zuid-Kennemerland is gekomen. De raad kan het 
werkplan Zuid-Kennemerland 2021 - 2023 vaststellen of afwijzen.

De uitgewerkte projecten worden opgenomen in een termijnagenda en de raden worden periodiek 
op de hoogte gehouden van de voortgang. Als er sprake is van bestuurlijk te maken keuzes en 
afwegingen in en tussen projecten, worden deze in een radenbijeenkomst en aan de afzonderlijke 
gemeenteraden voorgelegd.
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Argumenten
(1) Voor alle vijf de hoofdopgaven uit de Zuid-Kennemer Agenda zijn acties in het Werkplan 
opgenomen
De raden onderschrijven de keuze om in het werkplan voor alle vijf hoofdopgaven uit de Zuid- 
Kennemer Agenda de meest urgente projecten op te nemen Zo komt het geheel van de Zuid- 
Kennemer Agenda het best tot zijn recht.

(2) In het Werkplan zijn alleen prioriteiten opgenomen die de Zuid-Kennemer Agenda als basis 
hebben.
In het Werkplan zijn alleen nieuwe acties opgenomen als uitwerking van de hoofdopgaven. Niet 
opgenomen zijn de projecten die rond regionale samenwerking al in uitvoering zijn, zoals de inzet 
in de GR bereikbaarheid of het Woonakkoord. Bij de acties is rekening gehouden met de 
haalbaarheid binnen de beschikbare (ambtelijke) capaciteit en er worden in dit Werkplan geen 
claims gedaan op extra middelen.

(3) Uitwerking heeft plaats overeenkomstig de nieuwe governancestructuur voor de regionale 
samenwerking in Zuid-Kennemerland
Op 9 juli jl. is het "Bestuursconvenant regionale samenwerking Zuid-Kennemerland" door de vier 
burgemeesters ondertekend. Dit convenant geeft de basis voor de uitwerking van het Werkplan en 
de manier waarop de raden van Zuid-Kennemerland hierbij betrokken worden. Voor alle projecten 
is in het Werkplan opgenomen op welk moment een uitwerking daarvan in de komende twee jaar 
met de raden besproken wordt.

(4) De in het Werkplan opgenomen negen projecten worden afzonderlijk uitgewerkt en in een 
termijnagenda opgenomen
De uitwerking van de in het Werkplan Zuid-Kennemerland opgenomen projecten start zodra de vier 
gemeenteraden het Werkplan hebben vastgesteld. De uitgewerkte projecten worden opgenomen in 
een termijnagenda en de raden worden periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang. Als er 
sprake is van bestuurlijk te maken keuzes en afwegingen in en tussen projecten, worden deze in 
een radenbijeenkomst en aan de afzonderlijke gemeenteraden voorgelegd.

Kanttekeningen
(1) De noodzaak tot aanvullende Financiële middelen is pas in een later stadium duidelijk 
Voor een aantal prioriteiten uit het Werkplan zijn na de uitwerking mogelijk aanvullende financiële 
middelen nodig van de gemeenten zelf of van derden. Dit is nu nog niet aan te geven. Het vinden 
van dekking is onderdeel van de betreffende projectuitwerkingen en zal aan de raden worden 
voorgelegd.

Alternatieven
Het alternatief is om niet in te stemmen met het werkplan Zuid-Kennemerland 2021 - 2023. Niet 
instemmen zou echter niet in lijn zijn met de koers van de andere gemeenten.

Overwegingen van het college
Het college vindt het van belang dat er stappen worden gezet om de samenwerking te versterken. 
Met het werkplan Zuid-Kennemerland wordt er uitvoering gegeven aan de wens om beter samen te 
werken met de gemeenten in Zuid-Kennemerland.

Aanvullend hebben de vier burgemeesters van Zuid-Kennemerland een oproep gedaan aan de vier 
gemeenteraden om een samenwerkingsagenda te maken. Enerzijds om afspraken te maken over 
opgaven die het lokale niveau overstijgen. Anderzijds om de deelregio beter te positioneren in de 
MRA. Het werkplan Zuid-Kennemerland is de concrete uitwerking van de samenwerkingsagenda.
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Middelen
Financiële middelen
Op dit moment worden er geen extra financiële middelen verwacht. Echter, voor individuele 
projecten kan het voorkomen dat op een later moment er aanvullende financiële middelen van de 
gemeenten zelf of van derden nodig zijn. Het vinden van financiële dekking is onderdeel van de 
betreffende projectuitwerkingen en zal aan de raden worden voorgelegd. De gemeente 
Bloemendaal heeft in haar begroting geen middelen beschikbaar voor de uitvoering van de 
projecten.

Personele middelen
Op dit moment zijn er op ambtelijk niveau geen extra mensen nodig. Wel wordt er op raads-, 
bestuurlijk en ambtelijk niveau meer inzet verwacht. Dit zal naar verwachting voor de gemeente 
Bloemendaal op termijn leiden tot het uitbreiden van de capaciteit en/of het prioriteren van acties.

Op raadsniveau via de Regionale Agendacommissie, met daarin twee raadsleden per 
gemeenteraad, vindt afstemming plaats over de betrokkenheid van de gemeenteraden bij de 
voortgang in het Werkprogramma. Dit zoals in het bestuursconvenant regionale Samenwerking is 
vastgelegd.

Op bestuurlijk niveau vindt afstemming over de voortgang plaats via de bestaande regionale 
portefeuillehouder-overleggen Zuid-Kennemerland. Dit zijn: het portefeuillehouderoverleg 
landschap en ruimte; het regionaal economisch overleg (REO) en de regionale 
portefeuillehouderoverleggen wonen, klimaat/energie en bereikbaarheid.

Op ambtelijk niveau worden de voortgang, de samenhang en het proces bewaakt via de regisseur 
regionale samenwerking Zuid-Kennemerland in afstemming met de per project aangewezen 
ambtelijk trekker en de secretarissen van de regionale portefeuillehouderoverleggen. De regisseur 
regionale samenwerking faciliteert tevens de griffier van de Regionale Agendacommissie.

Organisatorische middelen
Er zijn geen organisatorische wijzigingen noodzakelijk.

Participatie
Het werkplan Zuid-Kennemerland is een document dat de Zuid-Kennemer Agenda verder uitwerkt 
in specifieke projecten en doelen. In het afgelopen jaar zijn de Zuid-Kennemer raden op 19 mei en 
15 september 2021 op de hoogte gebracht van de 5007o en respectievelijk 80o7o versies van het 
werkplan Zuid-Kennemerland. Tijdens de regionale radenbijeenkomsten is ruimte geweest om: 

met elkaar in gesprek te gaan of de aanzet van dit werkplan aansluit bij de wensen en 
ambities van de regio.
gezamenlijk richting te geven voor de verdere uitwerking van het werkplan naar de huidige 
versie.

Op dit moment ligt het werkplan Zuid-Kennemerland 2021 - 2023 ter besluitvorming in alle vier de 
Zuid-Kennemer gemeenteraden ter instemming voor het einde van 2021.

Communicatie
Op 19 mei 2021 heeft de raad, tijdens de regionale radenbijeenkomst, kennisgenomen van de 
5007o versie van het werkplan Zuid-Kennemerland 2021 - 2023.
Op 15 september 2021 heeft de raad, tijdens de regionale radenbijeenkomst, kennisgenomen 
van de 80o7o versie van het werkplan Zuid-Kennemerland 2021 - 2023.

Samenwerking (Heemstede)
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Om tot dit werkplan te komen is gewerkt vanuit een regionale projectorganisatie van de 
gemeenten in Zuid-Kennemerland. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met de regionale 
raadswerkgroep en de betrokken portefeuillehouders.

Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
Op 2 december 2021 zal het voorstel besproken worden in de commissie Bestuur Ä Middelen. 
Op 16 december 2021 zal het voorstel besproken worden in de raad.
In november/december 2021 zullen de andere drie Zuid-Kennemer gemeenten het werkplan 
ook voorleggen aan hun raden.
Na de eventuele vaststelling van het werkplan Zuid-Kennemerland 2021 - 2023 in de vier 
gemeenteraden zullen de projecten verder worden uitgewerkt en opgestart, leder project valt 
onder een hoofdopgave uit de Zuid-Kennemer Agenda. Per hoofdopgave is een bestuurder 
voor Zuid-Kennemerland verantwoordelijk voor de voortgang op de hoofdopgave én de 
bijbehorende projecten.

Bijlagen
- Werkplan Zuid-Kennemerland 2021 - 2023 (2021002949)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


