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Voorgesteld besluit
Het college stelt de raad voor:

De Zuid-Kennemer Agenda vast te stellen.

Aanleiding en beoogd effect
Aanleiding

In de zomer van 2018 is gestart met het organiseren van gemeenschappelijke radenbijeenkomsten 
voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort, die samen de deelregio 
Zuid-Kennemerland vormen. Om enerzijds afspraken te maken over opgaven die het lokale niveau 
overstijgen, zoals de mobiliteitsopgave en de energietransitie, en anderzijds de deelregio beter te 
positioneren binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA), is door de vier burgemeesters van Zuid- 
Kennemerland de oproep gedaan aan de vier gemeenteraden om in 2019 een 
samenwerkingsagenda te maken. Het nu voorliggende document, de Zuid-Kennemer Agenda 
(bijlage 1), is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Colleges van B en W en de 
gemeenteraden van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. De Zuid-Kennemer Agenda 
wordt aan de vier gemeenteraden afzonderlijk voorgelegd ter vaststelling.

Beoogd effect

De Zuid-Kennemer Agenda biedt een basis voor samenwerking tussen de gemeenten in Zuid- 
Kennemerland en geeft de gezamenlijke prioriteiten weer. Met deze agenda speelt Zuid- 
Kennemerland in op de belangrijkste ontwikkelingen in de regio. De agenda bepaalt de reikwijdte 
van de lokale omgevingsvisies en geeft richting aan de afspraken en relaties met belangrijke 
partners, zoals de regio's IJmond en Haarlemmermeer, de Provincie Noord-Holland en de 
Metropoolregio Amsterdam. Zo biedt deze agenda een basis voor de (deel)regionale inbreng in de 
nieuwe MRA Agenda en de regionale samenwerkingsagenda als benoemd in de Omgevingsvisie van 
de Provincie Noord-Holland (Omgevingsvisie NH 2050).

Politieke keuzeruimte
De Zuid-Kennemer Agenda geeft richting aan de gezamenlijke opgaven van de gemeenten in Zuid- 
Kennemerland. Bij de uitvoering van deze opgaven zal opnieuw de raad betrokken worden en 
houdt de raad grip op wat er gebeurt in de eigen gemeente.

Gedachtegang
Argumenten

1. Zuid-Kennemer Agenda biedteen gemeenschappelijke basis voor samenwerking
De Zuid-Kennemer Agenda is tot stand gekomen op basis van gezamenlijke college- en 
radenbijeenkomsten van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Via de 
Zuid-Kennemer Agenda spelen we als vier gemeenten in op de belangrijkste ontwikkelingen en 
opgaven in onze regio en bepalen we voor de komende járen de gezamenlijke prioriteiten.
Daarmee biedt de agenda een gemeenschappelijke basis voor samenwerking tussen de vier 
gemeenten in Zuid-Kennemerland.

2. Zuid-Kennemer Agenda is nodig om de samenwerking met onze partners te verstevigen
Voor veel opgaven is samenwerking met andere partners nodig, zoals de Provincie Noord-Holland, 
de IJmond, Haarlemmermeer, Amsterdam, NS/ProRail en de Rijksoverheid. Om als deelregio Zuid- 
Kennemerland het juiste gesprek met onze partners te kunnen voeren, is een gezamenlijke agenda
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en focus nodig. De Zuid-Kennemer Agenda biedt onze partners een overzicht van de belangrijkste 
opgaven waar onze regio voor staat en geeft richting in de benodigde inzet.

3. Zuid-Kennemer Agenda maakt samenhang inzichtelijk en biedt overzicht 
Samenwerking binnen Zuid-Kennemerland is niet nieuw. Op vele onderwerpen wordt al geruime 
tijd samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en wonen. Via de Zuid-Kennemer 
Agenda wordt de samenhang tussen de verschillende opgaven, ontwikkelingen en beleidsterreinen 
inzichtelijk gemaakt. De Zuid-Kennemer Agenda vormt geen nieuw beleid, maar biedt een 
overzicht van de (deel)regionale samenwerking in Zuid-Kennemerland en een gemeenschappelijk 
kader voor de lokale omgevingsvisies.

Kanttekeningen
1. Gezamenlijke en eigen belang
Naast het gezamenlijke belang als regio, heeft iedere gemeente ook een eigen belang. Het is niet 
altijd vanzelfsprekend dat deze belangen op één lijn liggen. Als een gemeente er bijvoorbeeld voor 
kiest om veel woningen te bouwen of het toerisme te stimuleren, heeft dit consequenties voor 
omliggende gemeente(n). Ook kunnen investeringen van bijvoorbeeld de Provincie Noord-Holland 
of de Rijksoverheid in een gemeente ten koste gaan van investeringen in een andere gemeente. De 
vier gemeenten van Zuid-Kennemerland zullen dus samen tot de optimale afweging moeten komen 
van het individuele belang als gemeenten en het collectieve belang als regio. Om onze 
gezamenlijke belangen te vertegenwoordigen, is het van essentieel belang dat we als regio Zuid- 
Kennemerland op basis van een gemeenschappelijk verhaal het gesprek met onze partners aan 
gaan. De Zuid-Kennemer Agenda biedt deze gemeenschappelijke basis.

2. Verwijzingen naar nog niet vastgesteld beleid
De Zuid-Kennemer Agenda biedt een overzicht van de verschillende opgaven waar de regio voor 
staat. In het document wordt verwezen naar een tweetal (regionale) beleidsdocumenten die ter 
vaststelling zijn, dan wel in korte termijn worden aangeboden. Te weten het Ontwikkelperspectief 
Binnenduinrand en de Mobiliteitsvisie Zuid-Kennemerland. Op dit moment kan nog niet met 
zekerheid gezegd worden of deze in januari zijn vastgesteld. In de agenda wordt daarom van 
concepten gesproken.

Alternatieven
Het alternatief is om niet in te stemmen met de Zuid-Kennemer Agenda. Niet instemmen zou 
echter niet in lijn zijn met de koers van de andere gemeenten.

Overwegingen van het college
De vier burgermeesters van Zuid-Kennemerland hebben 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.
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Middelen

Financiële middelen
Wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma.

Personele middelen
Wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma.

Organisatorische middelen
Wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma.

Participatie
De Zuid-Kennemer Agenda is een document dat op hoofdlijnen richting geeft aan de samenwerking 
tussen de vier gemeenten. In het afgelopen jaar zijn meerdere raden bijeenkomsten georganiseerd 
die gezamenlijk werden voorbereid door de colleges. De gezamenlijke opgaven die zijn omschreven 
in de agenda worden verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. Bij de lokale uitwerking van 
de opgaven zal bekeken worden welke vorm van participatie het best aansluit.

Communicatie
De Zuid-Kennemer Agenda is toegezonden aan de colleges van de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem, Heemstede en Zandvoort met het verzoek om dit ter vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraden.

Samenwerking
De Zuid-Kennemer Agenda is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de vier 
gemeenten in Zuid-Kennemerland.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces

Sinds de zomer van 2018 is door de gezamenlijke raden van Zuid-Kennemerland regelmatig 
gesproken over de verdere vormgeving van de regionale samenwerking. Dit heeft onder meer 
geleid tot de opstelling van de Zuid-Kennemer Agenda. Na vaststelling van de Zuid-Kennemer 
Agenda wordt, in opdracht van burgemeester A. Nienhuis (gemeente Heemstede), door een 
ambtelijke werkgroep een voorstel gemaakt voor de uitvoering van de benoemde acties in de Zuid- 
Kennemer Agenda. Ook wordt met de Provincie Noord-Holland besproken welke acties de 
gemeenten en provincie gezamenlijk uit kunnen voeren.

Tijdens de bijeenkomsten is ook gesproken over de governance van de samenwerking. Daarbij is 
de burgemeesters gevraagd met een voorstel te komen. Dit voorstel wordt de komende periode 
verder uitgewerkt in een werkgroep. Naast ambtenaren zal ook een afvaardiging van de raden en 
de griffies zitting nemen. In oktober 2019 is hiertoe door burgemeester Nienhuis een verzoek 
gedaan aan de griffies voor het afvaardigen van één raadslid per gemeente (bijlage 2).

Evaluatie
Een evaluatie kan meegenomen worden in het uitvoeringsproces.



Bijlagen
Bijlage 1: Zuid-Kennemer Agenda, samenwerkingsagenda van de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem, Heemstede en Zandvoort (2019007793)

Bijlage 2: Brief aan de griffiers van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en 
Zandvoort (2019007794)

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


