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Ons kenmerk 2022/990896 
Datum 14 juli 2022 

Afdeling GR-Zuid-Kennemerland 
Contact Karin Sweering, Gerben Huigen   

Telefoon 023 - 511 5746 
E-mail ksweering@haarlem.nl 

Bijlage(n) 2 
Kopie aan Colleges en raden deelnemers 

Uw kenmerk - 
 
 
Onderwerp: Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2021 en jaarplan en begroting 2023 GR 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 

 
Geacht college van Gedeputeerde Staten,  
 
Hierbij ontvangt u het vastgestelde jaarverslag, inclusief jaarrekening, over 2021 en het jaarplan, 
inclusief begroting, voor 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Bereikbaarheid Zuid-
Kennemerland. Het bestuur van de GR heeft deze jaarstukken in haar vergadering van 14 juli 2022 
vastgesteld.  
 
De gemeenteraden van de vier deelnemende gemeenten hebben alle jaarstukken voor 15 april 
aangeboden gekregen voor behandeling. De raden hebben de periode tussen 15 april en 7 juli benut 
om hierover de beraadslagingen te voeren. Hierna zijn door alle gemeenten positieve zienswijzen bij 
het bestuur van de GR ingediend, inclusief twee wijzigingsvoorstellen.   
 
Geactualiseerde en vastgestelde regionale bereikbaarheidsvisie  
In december 2021 is de geactualiseerde regionale bereikbaarheidsvisie in alle raden vastgesteld. Met 
de vaststelling van deze visie is de opzet van de begroting in lijn gebracht met de opzet van de 
nieuwe bereikbaarheidsvisie. In plaats van de vier modaliteiten en organisatie centraal te stellen in 
de begroting, wordt vanaf de begroting 2022 gewerkt langs zeven oplossingsrichtingen zoals die ook 
in de nieuwe Bereikbaarheidsvisie opgenomen zijn.  
De vastgestelde regionale visie heeft de samenwerking en de gezamenlijke ambities van Zuid-
Kennemerland nog eens onderschreven. De komende jaren worden er verdere stappen gezet: er is 
een gezamenlijk visie en regionaal budget beschikbaar. Zo kunnen de gemeenten van Zuid-
Kennemerland zich gezamenlijk inzetten voor onder andere het verbeteren van het fietsnetwerk, het 
vergroten van de OV-capaciteit en willen we de verbinding met het MRA-netwerk actief opzoeken. 
Om deze doelen te behalen zetten wij de goede samenwerking tussen de vier regiogemeenten met 
enthousiasme voort. Daarbij werken wij aan de positionering van de regio Zuid-Kennemerland in de 
omgeving. Wij zorgen voor een nauwe samenwerking met buurgemeenten en provincie Noord-
Holland, door uitvoering te geven aan de afspraken en acties in de regionale 
samenwerkingsagenda’s. 
 

Provincie Noord-Holland 
T.a.v. Gedeputeerde Staten Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA  Haarlem 
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De jaarstukken: Jaarverslag 2021 en Jaarplan en begroting 2023 
Alle jaarstukken zijn tijdig langs alle raden gegaan zodat de deelnemende gemeenten een zienswijze 
konden afgeven op het jaarverslag 2021 en het jaarplan en begroting 2023. 
 
Behandeling in gemeenteraden 
De gemeenteraad van Bloemendaal stemt in met de ontwerp-jaarstukken, inclusief jaarrekening en 
begroting, van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. De raad heeft daarbij een motie 
aangenomen waarin zij het college van Bloemendaal verzoeken om diverse punten mee te geven aan 
het bestuur van de GR. Het gaat om het volgende:  

- P+R/Transferia voor (strand)autoverkeer; 
- Veiligheidsmaatregelen Zeeweg; 
- Oplaadpunten voor E-bikes en bewaakte fietsenstallingen (stranddagen) op de kop van de 

Zeeweg; 
- Uitvoering van extra/verbeterde wandel- en fietsverbindingen, specifiek rond scholen, de 

fietsroute kust - Bennebroek/Heemstede-Aerdenhout en bereikbaarheid van NS-stations 
vanuit Bennebroek en Vogelenzang. 

 
De aangenomen motie van Bloemendaal leidt in dit stadium niet tot tekstuele of financiële 
wijzigingen in het Jaarplan. Een aantal inhoudelijke punten uit de motie past goed bij de 
oplossingsrichtingen van de regionale bereikbaarheidsvisie. De gemeente Bloemendaal kan (zo nodig 
in gezamenlijkheid en afstemming met andere gemeenten in Zuid-Kennemerland) specifieke 
aanvragen voor cofinanciering uit het regionale mobiliteitsfonds indienen bij het bestuur van de GR. 
Ook kunnen de gemeenten van de GR de gezamenlijke belangen behartigen en aanjagen richting 
onder andere de provincie Noord-Holland en buurgemeenten.   
Het Jaarplan is tevens de (jaarlijkse) actualisatie van de dynamische actieagenda. In het Jaarplan 
2023 was dit nog de opmaat daarvan die ook onderdeel was van de vastgestelde 
bereikbaarheidsvisie. In het Jaarplan 2024 (met meerjarenbegroting 2024-2027) kunnen wensen en 
ambities van de nieuwe coalities die passen bij de regionale doelen en oplossingsrichtingen een plek 
krijgen.  
 
De gemeenteraad van Haarlem stemt in met de ontwerp-jaarstukken, inclusief jaarrekening en 
begroting, van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Daarbij stelt Haarlem voor om in het 
jaarplan 2023 - rekening houdend met de landelijke rapportageverplichting per 1 januari 2023 - 
intensiever in te zetten op de werkgeversaanpak. Er zijn door de gemeenteraad daarbij mogelijke 
onderdelen benoemd als een regionaal mobiliteitsakkoord met werkgevers (bedrijven met 50 of 
meer werknemers), deelname aan mobiliteitsrapportages (bedrijven met 50-100 werknemers), 
regionale monitoring en het opzetten van een e-business-bike probeertool. 
 
De gemeente Haarlem wil de werkgeversaanpak in de komende periode intensiveren. In 2023 wordt 
nader onderzocht of een regionale bijdrage aan deze intensivering nodig en wenselijk is. Het bestuur 
van de GR heeft naar aanleiding van het amendement voor 2023 alsnog € 50.000 gereserveerd om 
bij te kunnen dragen aan werkgeversaanpakken in Zuid-Kennemerland. 
 
De gemeenteraad van Heemstede heeft kennis genomen van het ontwerp jaarverslag inclusief 
jaarrekening 2021 en is positief over het ontwerp-jaarplan 2023 en ontwerpbegroting 2023 van de 
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GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Daarbij is een amendement aangenomen waarin Heemstede 
voorstelt dat de GR zich actief inzet om bij de spoorovergang Leyduin te komen tot een volwaardige 
fietstunnel, ten behoeve van de voorgenomen regionale fietsroute Oase - Leyduin - 
Haarlemmermeer. De opwaardering van de fietsroute en de tunnel Leyduin versterken elkaar. 
Hiervoor is cofinanciering gewenst en opname in het pakket ‘versterken netwerk van fietspaden’ in 
het jaarplan 2023.  
 
Bij het onderdeel ‘versterken van netwerk fietspaden’ heeft het bestuur van de GR het Jaarplan 2023 
aangevuld met de notie dat er in 2023 een aanvraag van de gemeente Heemstede wordt verwacht 
t.b.v. een fietstunnel bij de spoorwegovergang Leyduin als onderdeel van de regionale fietsroute 
Oase - Leyduin - Haarlemmermeer. De verwachte aanvraag van Heemstede leidt in dit stadium niet 
tot een wijziging van de begroting. Daarin wordt reeds rekening gehouden met een vrije ruimte voor 
de cofinanciering van regionale fietsroutes van € 500.000. De fietsroute Oase-Leyduin-Haarlemmeer 
is opgenomen in het fietsroutenetwerk in de Bereikbaarheidsvisie ZKL. De gemeente Heemstede kan 
de aanvraag voor een bijdrage aan de genoemde fietstunnel in de komende periode verder 
uitwerken en onderbouwen.  
 
De gemeenteraad van Zandvoort heeft geen wensen of bedenkingen bij het ontwerp-jaarverslag en 
jaarrekening 2021 en het ontwerp-jaarplan en begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Dit leidt verder niet tot wijzigingen in het Jaarplan. 
 
Vaststelling Jaarverslag 2021 en Jaarplan en begroting 2023 
Het bestuur van de GR heeft het Jaarverslag 2021 en het Jaarplan met begroting 2023, met in 
achtneming van de wijzigingen, definitief vastgesteld in haar vergadering van 14 juli 2022.  
  
Hoogachtend, 
Namens het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, 
 
 
 
 
Bas van Leeuwen,  
Voorzitter bestuur GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland  


