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Steeds meer zaken gaan de bestuurlijke macht van de individuele gemeente te boven.
Bereikbaarheid, arbeidsmarkt, milieu, toerisme: het zijn slechts enkele zaken die niet
stoppen bij de gemeentegrens. Daarnaast vraagt de complexe regelgeving ook steeds meer
van de ambtenaren. Maar niet elke (vaak kleinere) gemeente kan dergelijke specialisten in
dienst nemen. Regionale samenwerking op beleidsvelden en arbeidspooling kunnen
oplossingen zijn. Maar samenwerking vraagt veel tijd voor overleg en leidt in de meeste
gevallen tot suboptimale oplossingen. Het komt er op aan om krachtiger instrumenten te
ontwikkelen dan de in het recente verleden ingestelde én opgeheven
samenwerkingsverbanden.

In de regio Zuid-Kennemerland, maar ook in de regio Duin- en Bollenstreek, speelt een
groot aantal projecten, dat niet of slechts moeizaam van de grond komt. Het regionaal
economisch stimuleringsprogramma bijvoorbeeld kent een zeer lange aanloopfase.
Discussies over goede oost-west en noord-zuid wegverbindingen leiden niet tot oplossingen.
De dienstverlening van verschillende gemeenten aan burgers en bedrijven loopt hard
achteruit. Dit uit zich onder meer in langere wachttijden voor de uitgifte van vergunningen.

Tegelijkertijd zien wij dat de regio relatief steeds meer buiten de economische kernzone van
de Noordvleugel van de Randstad komt te liggen. Was voorheen Haarlem - Schiphol /
Noordzeekanaalgebied - Amsterdam de voornaamste as, tegenwoordig is dat Schiphol -
Amsterdam - Almere. De interne gerichtheid van en de verdeeldheid binnen de regio leiden
ertoe dat de economische kansen niet ten volle worden benut.

VNO-NCW West roept de politieke bestuurders op om gezamenlijk met het bedrijfsleven de
problemen binnen de regio zo snel mogelijk op te lossen. Wij doelen op de
bereikbaarheidsproblemen tussen Haarlem en Zandvoort (N200 en N201), de problemen op
de wegverbinding tussen de A4 en Hillegom (N207) en op de N208 (Velsen - Noordwijk).
Niet alleen de bereikbaarheid dient een impuls te krijgen, ook een gemeenschappelijke inzet
op de arbeidsmarkt, alsmede de relatie met het onderwijs dient in regionale zin te worden
opgepakt. Tevens menen wij dat een gezamenlijke agenda gehanteerd moet worden om de
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regio richting Stadsgewest Amsterdam, Noordvleugelconferentie, provincie en Rijk op de
kaart te zetten. Hierbij denken wij aan zaken als ontwikkeling Schiphol, (internationaal)
toerisme en cultuur en ontwikkeling van nieuwe bedrijfssectoren als creatieve industrie en
de medische en gezondheidssector.

Indien de betrokken gemeenten niet kunnen komen tot bestuurlijke daadkracht dan menen
wij dat een gemeentelijke herindeling de enige oplossing is om de huidige status quo te
doorbreken. Hierbij zouden dan ook de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek betrokken
dienen te worden. Stil zitten is voor ons geen optie; juist het in beweging komen om de
regionale slagkracht te vergroten is essentieel voor de toekomst voor uw burgers en het
regionale bedrijfsleven. Wij verwachten van u als lokale bestuurders dat u zult komen tot
een gezamenlijke aanpak. Lukt u dat niet, dan dreigt een doemscenario voor de
economische toekomst van Zuid-Kennemerland.

Natuurlijk zijn wij bereid een en ander toe te lichten.

Hoogachtend,

ir. N.H.H. Beyer
Voorzitter VNO-NCW Zuid-Kennemerland

In afschrift aan: pers, colleges van B&W en raden van de gemeenten Haarlemmerliede,
Haarlem, Bennebroek, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Hillegom, Lisse,
Noordwijkerhout, Noordwijk, Teylingen en Haarlemmermeer en Gedeputeerde Staten en
Provinciale Staten Noord- en Zuid-Holland.
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