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Geachte leden van de raad,

Graag vragen wij uw aandacht voor de brief van het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (nr.2021002306, bijlage). Deze brief is gericht aan de raden en 
de colleges van Zuid-Kennemerland en gaat over het proces om te komen tot een aangepaste versie 
van onze regionale Bereikbaarheidsvisie.

Bereikbaarheidsvisie uit 2020 moet worden aangepast en aangevuld
De Bereikbaarheidsvisie uit 2020 is vastgesteld in Bloemendaal en Haarlem, maar niet in Heemstede 
en Zandvoort. De raden van Heemstede en Zandvoort hebben gevraagd om aanpassingen en 
aanvullingen. De stuurgroep heeft die aanpassingen en aanvullingen besproken en verwerkt in een 
nieuwe versie van de Bereikbaarheidsvisie. Dat is uiteraard gebeurd met het perspectief, dat de 
aangepaste Visie ook de instemming moet krijgen van Bloemendaal en Haarlem. De stuurgroep is 
van oordeel, dat de aangepaste Visie op onderdelen is verbeterd en geactualiseerd en dat daarmee 
een (betere) basis zal worden gelegd onder onze samenwerking in de Bereikbaarheidsregio.
Alle voorgestelde aanpassingen en aanvullingen zijn opgenomen in een overzicht 
‘Aanpassingsvoorstel Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland’ dat als bijlage bij de brief van de 
stuurgroep is gevoegd.

Proces voor de nieuwe Visie
Alle vier raden worden in gelijke positie gebracht om een oordeel te geven I besluit te nemen over de 
aangepaste Visie. Het proces staat stapsgewijs beschreven en toegelicht in de brief van de 
stuurgroep.
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Actie die wij vragen van uw raad
Uw bijzondere aandacht vragen wij voor een onderdeel van het proces, dat op korte termijn speelt in 
interactie met de raden van Zuid-Kennemerland: het bespreken van de aanpassingen en 
aanvullingen op de Visie in de raadscommissies.

Bespreken van de aanpassingen en aanvullingen in de commissie
De (aan te passen) Visie is op 15 september jl. toegelicht in een regionale radenbijeenkomst.
Die bijeenkomst hield verband met de Kennemer Agenda en het onlangs gesloten 
Bestuursconvenant voor regionale samenwerking in Zuid-Kennemerland.
Eén van de afspraken is, dat de raden worden betrokken bij regionale beleidsonderwerpen door 
middel van gezamenlijke radenbijeenkomsten.

In aansluiting op de regionale bijeenkomst wil de stuurgroep de raden (commissies) van elk van de 
vier GR-gemeenten in de gelegenheid stellen, hun gevoelen uit te spreken over de nieuwe Visie in 
een eerste, informele ronde. Het college dient hiervoor geen raadsvoorstel in, maar doet een beroep 
op uw raad om de brief van de stuurgroep en het overzicht van aanpassingen en aanvullingen, zelf in 
de commissie te agenderen en daarvan verslag te doen.

De stuurgroep verwerkt het resultaat van de besprekingen in een eindversie van de Visie.
Die wordt aan het eind van het jaar er vaststelling voorgelegd aan elk van de vier Zuid-Kennemer 
raden, in een regulier raadsproces.
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