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Uw kenmerk - 

 

Opsteller: Diana Colijn, Dimitri Arpad en Bart Kruese 

Onderwerp: Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2019 en jaarplan 2021 en meerjarenbegroting 

2020-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

 

Geacht college van Gedeputeerde Staten,  

 

Hierbij ontvangt u het vastgestelde jaarverslag, inclusief jaarrekening, van 2019 en het jaarplan, 

inclusief begroting, voor 2021. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) heeft deze 

jaarstukken in haar vergadering van 3 juli 2020 vastgesteld.  

 

Ondanks de moeilijke situatie die er door met name het Corona-virus heerst, hebben de raden hun 

controlerende taak kunnen uitvoeren. Met een gezond-kritische blik, veelal anticiperend op de 

besluitvorming rond de nieuwe bereikbaarheidsvisie, hebben de raden enkele wijzigingsvoorstellen 

ingediend. In deze brief, lichten wij deze kort toe. 

 

Geactualiseerde bereikbaarheidsvisie  

In onze aanbiedingsbrief bij de jaarstukken van vorig jaar, maakte wij melding van het voornemen 

om te komen tot een geactualiseerde regionale bereikbaarheidsvisie. Deze geactualiseerde 

bereikbaarheidsvisie (2020 -2050) is nog niet door alle deelnemers vastgesteld. De raden van de 

gemeenten Bloemendaal en Haarlem hebben deze visie wel vastgesteld. Na het zomerreces zal de 

visie in Heemstede en Zandvoort ter besluitvorming worden voorgelegd. De begroting voor 2021 is 

daarom nog gebaseerd op de vigerende visie uit 2011. Daardoor geldt deze begroting wederom als 

‘overgangsbegroting’. Wel zijn er enkele breed-gedragen inzichten uit de geactualiseerde 

bereikbaarheidsvisie reeds opgenomen in deze begroting, zodat we deze wel kunnen agenderen. 

Daarmee loopt overgangsbegroting 2021 op een enkel punt vooruit op de nog vast te stellen 

geactualiseerde bereikbaarheidsvisie. 
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De jaarstukken; jaarverslag 2019 en begroting 2021 

Op uw aangeven is in deze overgangsbegroting een meerjarenbegroting toegevoegd t/m 2025.  

Behandeling in gemeenteraden 

In alle raden zijn meerdere punten benoemd in de beraadslagingen die niet direct op deze 

jaarstukken terugslaan. Deze zaken zullen bij de nadere uitwerking van het Uitvoeringsprogramma 

worden meegenomen.  

 

De gemeenteraad van Haarlem heeft de jaarstukken goedgekeurd en vastgesteld. Daarbij heeft de 

raad de volgende zienswijze geformuleerd: 

a. geen verbinding Zeeweg/Randweg door het Westelijk Tuinbouwgebied heen; 

b. prioriteit en urgentie geven aan de Velserverbinding; 

c. dat de Noord-Zuidlijn doorgetrokken wordt naar Haarlem; 

d. dat uit het Jaarverslag 2019 blijkt dat veel projecten niet zijn gerealiseerd en/of doorgeschoven. In 

2021 moet meer actie ondernomen worden om ervoor te zorgen dat deze projecten versneld 

uitgevoerd kunnen worden. 

 

De raad van Heemstede heeft eveneens ingestemd en daarbij geen inhoudelijke wijzigingsvoorstellen 

gedaan. De raad is echter kritisch op de borging van het belang van Heemstede en de onderlinge 

balans tussen de verschillende gemeenten. Ook wil zij meer grip en sturing op de uitvoering. 

Daarnaast is een amendement aangenomen, waaruit twee zienswijzen aan de stuurgroep zijn 

meegegeven: 

a. om akkoord te gaan met de ontwerp Jaarplan en begroting 2021, onder voorbehoud en in 

afwachting van de afronding van de besluitvorming over de bereikbaarheidsvisie; 

b. dat de batenratio (naar aantal inwoners van de deelnemende gemeenten) in het Jaarplan per 2022 

wordt geactualiseerd. 

De raad van Zandvoort heeft enkele tekstuele zaken naar voren gebracht in haar commissie. Deze 

zijn aangepast in de definitieve tekst. Verder heeft de raad van Zandvoort, in dezelfde 

raadsvergadering waarin het nieuwe college van B&W geïnstalleerd is, op 30 juni 2020, ingestemd 

met de begroting. Een ingediende motie, over de geactualiseerde bereikbaarheidsvisie, werd 

ingetrokken nadat de Wethouder had toegezegd, dat dit stuk spoedig aan de raad wordt voorgelegd. 

 

Binnen de raad van Bloemendaal is de begroting goedgekeurd. Echter, de raad van Bloemendaal is 

verdeeld omtrent een onderzoek naar een eventuele aansluiting op de Zeeweg-Randweg. 

Desondanks heeft de raad met dit begrotingsonderdeel ingestemd. Hiermee zijn de jaarstukken ook 

in Bloemendaal vastgesteld.  
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Onderzoek Zeeweg-Randweg  

De gemeenteraden van Zandvoort en Bloemendaal (en Haarlem) geven, wat het onderzoek 

aansluiting Zeeweg-Randweg betreft, deels tegenstrijdige opdrachten. Dit vraagt van het bestuur van 

de GR om een proces-aanpak, waarin recht wordt gedaan aan al deze oproepen. Daarom is in het 

jaarplan een post opgenomen om die procesaanpak nader uit te werken, rekening houdend met de 

door de grondgebonden gemeenten opgelegde beperkingen. Kort na de zomer zal een nader 

voorstel hiertoe in de stuurgroep worden besproken. 

 

Vaststelling jaarverslag 2019 en begroting 2021 

De stuurgroep heeft het Jaarverslag en het Jaarplan met Begroting 2021, met in achtneming van de 

wijzigingen, definitief vastgesteld in haar vergadering van 3 juli 2020.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bestuur van de GR Zuid-Kennemerland 

 

 
 

 

Robbert Berkhout,  

voorzitter Stuurgroep  


