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Onderwerp
Dit voorstel gaat over het (ontwerp) jaarverslag 2019 en het (ontwerp) jaarplan 2021 van het 
mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland. Voordat de stuurgroep deze jaarstukken definitief vaststelt, 
kan uw raad een zienswijze geven. De stuurgroep moet de vastgestelde jaarstukken uiterlijk 15 juli 
2020 aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zenden.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2020;

besluit:

1. akkoord te gaan met het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR 
bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

2. akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 2021 van de GR 
bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

3. dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid- 
Kennemerland mee te delen.
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Voorgesteld besluit

1. akkoord te gaan met het ontwerpjaarverslag en de jaarrekening 2019 van de GR 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

2. akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 2021 van de GR 
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland;

3. dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van de GR Bereikbaarheid Zuid- 
Kennemerland mee te delen.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
In 2013 zijn de colleges van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort de 
'Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerlanď (verder te noemen: de GR) 
aangegaan. Deze regeling bestaat uit een beleidsvisie met een projectenlijst en een 
mobiliteitsfonds. De portefeuillehouders van de vier gemeenten vormen samen het orgaan 
(stuurgroep), dat is belast met het dagelijks bestuur van de GR.

Beoogd effect
Volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen en de artikelen 8 en 12 van de GR zorgt de 
stuurgroep er voor, dat de jaarstukken (ontwerp jaarverslag verslagjaar -1 en ontwerp jaarplan 
verslagjaar +1, met financiële begroting) uiterlijk op 15 april aan de deelnemende gemeenten 
(raden) worden aangeboden. De voorzitter van de stuurgroep heeft de jaarstukken op ... april 2020 
aan de griffies gezonden. Vervolgens krijgen de raden gedurende acht weken de gelegenheid om 
zienswijzen in te dienen. Daarna stelt de stuurgroep de jaarstukken vast en zendt deze, vóór 15 
juli, aan Gedeputeerde Staten in verband met het provinciale toezicht op de financiën van de GR 
(art. 34-4 Wet GR).

kanttekening
Door de Coronacrisis komen de raden en raadscommissies in de regio minder vaak bij elkaar dan 
gebruikelijk. Overleggen van het kernteam en de stuurgroep Regionale bereikbaarheid vinden 
momenteel alleen op afstand/digitaal plaats. Uiteraard streven wij onverminderd naar tijdige 
agendering en vaststelling van de 'jaarstukken', maar wij sluiten niet uit dat definitieve vaststelling 
enige vertraging oploopt. Welke consequenties deze crisis heeft voor de uitvoering van Jaarplan 
2021 is evenmin te voorspellen.

Politieke keuzeruimte
De GR is aangegaan op vrijwillige basis, maar kan alleen bestaan als de vier gemeenten over een 
langere periode constructief met elkaar samenwerken. Het mobiliteitsfonds heeft een 
(spaar-)termijn van 15 jaar.

Jaarplan en begroting 2021
De keuzeruimte voor uw raad zit in het jaarplan 2021, waarin een begroting is opgenomen van 
plannen en projecten die de stuurgroep in 2021 wil oppakken. De begroting is onderverdeeld in 
drie delen: het werkdeel, het projectendeel en het vrij besteedbare deel.

De plannen en projecten voor 2021 waren al opgenomen in de totaal-lijst van de 
Bereikbaarheidsvisie die in 2013 door de vier raden is vastgesteld, of zijn een logische uitwerking 
daarvan.

Meerjarenperspectief vooruitlopend op nieuwe Bereikbaarheidsvisie 2020-2050 
In november 2019 heeft het bestuur een hernieuwde Bereikbaarheidsvisie vrijgegeven voor 
besluitvorming door colleges en raden. Omdat deze visie ten tijde van het opstellen van deze 
jaarstukken (april 2020) nog niet in alle raden is vastgesteld, fungeert Jaarplan 2021 als 
overgangsbegroting. Toch is al enigszins geanticipeerd op een nieuwe bereikbaarheidsvisie.
Dit geldt bijvoorbeeld voor Multimodale Hub Buitenrust (gem. Haarlem), een project waarvoor de 
voorbereidingen snel moeten worden gestart, om in de pas te blijven bij bouwplannen in de 
omgeving.
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Gedachtegang

Argumenten
Bij het opstellen van de jaarplannen zoekt de stuurgroep steeds naar de beste mix van urgentie, 
combinatiemogelijkheden en een realistische inzet van budget en capaciteit in het betreffende jaar.

Regionale samenwerking en overleg
In 2019 is de inzet op samenwerking met buurgemeenten, de provincie en organisaties om ons 
heen, geïntensiveerd. Dat deze samenwerking een meerwaarde heeft, blijkt uit de snelheid en 
intensiteit waarmee een aantal visietrajecten en uitvoeringstrajecten tot stand is gekomen. 
Bijvoorbeeld rond Regionaal OV-Toekomstbeeld, de Velserverbinding, de nieuwe 
Bereikbaarheidsvisie, de Spoorse maatregelen en de samenwerking met Haarlemmermeer.

Nut en noodzaak voor samenwerking staan buiten kijf; met deze regionale samenwerking en 
gezamenlijke financiering hebben wij én de positie om infrastructurele projecten te agenderen én 
de slagkracht om daadwerkelijk samen iets aan te leggen. Dat is tenslotte ook het doel van 
regionale samenwerking: samenwerken waar je elkaar nodig hebt of elkaar versterkt en zelf doen 
waarover je als gemeente zelf kunt besluiten

Enkele uitgelichte projecten uit jaarverslag 2019 

Auto
De deelname in de MIRT-Verkenning Rottepolderplein is voortgezet en leidt tot een selectie van 
diverse oplossingsrichtingen. In deze verkenning wordt samengewerkt met Provincie, Vervoerregio 
Amsterdam en Rijkswaterstaat/Ministerie IenW. Regio Zuid-Kennemerland voert het woord, mede 
namens regio IJmond.

Openbaar vervoer
In de overleggremia voor het regionaal OV-Toekomstbeeld is goed overlegd en zijn de Zuid- 
Kennemer ambities waar mogelijk meegenomen in het eindrapport. In aanvulling op het 
Hoofdrailnet zijn kansrijke routes opgenomen (HOV-bus en Lightrail, in aansluiting op Schiphol en 
Amsterdam-Zuid). Heemstede-Aerdenhout en Haarlem blijven relevant als intercity-stopstation en 
buslijnen met een sterke vervoersrelatie IJmond-Amsterdam worden in deze OV-visie geher- 
routeerd via Haarlem Spaarnwoude (om stedelijk gebied te ontlasten). De relevantie van goed OV 
vanuit de hele MRA naar Zandvoort staat eveneens vast. Niet alleen met een verhoging van het 
aantal treinen per uur, maar ook door het toevoegen van een HOV-lijn naar Heemstede- 
Aerdenhout.

De kennis uit deze -door de provincie gefaciliteerde- OV-studies en het opgedane netwerk, bleek 
weer waardevol bij het opstellen van de nieuwe Bereikbaarheidsvisie.
Op alle fronten - van visie tot concrete uitvoeringsprocessen- blijkt de samenwerking op de 
westflank van de MRA (met regio IJmond en met Haarlemmermeer) zijn vruchten af te werpen.

Verkeersmanagement
Het project Verkeersmanagement was in fase 1 succesvol met een verbeterde doorstroming van 
90Zo. De tweede fase, met voorbereiding van verkeerslichten (VRI's) naar iVRI's (intelligente 
verkeersregelinstallaties) is opgepakt en heeft een eerste verkenning opgeleverd. Hiermee is 
inzichtelijk gemaakt wat hiervoor de beste locaties zijn. Een ander regionaal project waar succesvol 
aan wordt gewerkt, is regionale bewegwijzering.

Fiets
Voor de totstandkoming van de doorfietsroute van IJmond naar Haarlemmermeer zijn de eerste 
stappen gezet, de uitbreiding van fietsenstallingen bij de stations Bloemendaal, Zandvoort en 
Heemstede-Aerdenhout zijn in een volgende fase gebracht. Bloemendaal komt dit jaar in 
uitvoering, Zandvoort heeft een locatiestudie en financiering en planvorming voor Heemstede is 
rond. In de toekomst wordt daarnaast meer gekeken naar het belang van een gehele (fiets)route 
en naar functies van de verschillende vervoermiddelen binnen de context van totale bereikbaarheid 
7 vervoerketen; dus minder naar losse schakels.
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Uitvoeringsprogramma 2021-2050 in de tijd 'naar voren halen'
In de ideale situatie volgt opstellen van een uitvoeringsprogramma uit een eerder vastgestelde visie. 
Die visie bevat de grotere kaders en denklijnen waarlangs projecten in de tijd kunnen worden 
uitgezet. De nieuwe Bereikbaarheidsvisie is op het moment van schrijven van dit raadsvoorstel (april 
2020) vastgesteld door Bloemendaal en Haarlem, maar nog niet door Heemstede en Zandvoort.

Om vooruitlopend op definitieve vaststelling van de nieuwe visie (in alle vier gemeenten) toch zo 
veel mogelijk voortvárend aan de slag te blijven, geeft de stuurgroep opdracht om een ontwerp 
uitvoeringsprogramma I meerjarenbegroting 2021 - 2025 op te stellen, met doorkijk tot 2050.
Met een meerjarig uitvoeringsprogramma kunnen gemeenten en regio financiering en 
projectplanning beter in de tijd plaatsen en zijn zij in staat om hierop vroegtijdig te anticiperen 
(bijvoorbeeld via kadernota's).

Planning
Naar verwachting is het plan van aanpak I meerjarig uitvoeringsprogramma 2021-2050 gereed in 
september 2020. In dezelfde periode verwacht de stuurgroep u te informeren over besluiten van 
de individuele gemeenten van Zuid-Kennemerland over het vaststellen van de nieuwe 
Bereikbaarheidsvisie. Het uitvoeringsprogramma 2021-2050 wordt een bijlage bij het ontwerp 
jaarplan 2022, dat in april-juni 2021 aan de raden wordt voorgelegd.

Overwegingen van het college
Burgemeester en wethouders zijn van mening, dat het ontwerp-jaarverslag 2019 en het ontwerp- 
jaarplan 2021 een goed en volledig beeld geven.

Middelen

Mobiliteitsfonds
De vier gemeenten dragen jaarlijks een bedrag bij in het mobiliteitsfonds, naar rato van het aantal 
inwoners (Bloemendaal 2021: C 161.000). Bij het jaarplan is een begroting 2021 gevoegd, met 
daarin de stand van het fonds en de inkomsten en uitgaven.

Afgelopen járen zijn de financiën van de GR herschikt
vanaf begrotingsjaar 2020 is overgegaan van een reservering naar een voorziening voor 
alle begrotingsonderdelen, die is ondergebracht in de begroting van Haarlem (conform het 
uitgangspunt bij het inrichting van de GR);
het vrij besteedbare deel wordt met ingang van jaarplan 2021 begroot op C 50.000,-; 
er worden, ten behoeve van het werkdeel van de begroting, nieuwe afspraken over BTW 
gemaakt, zodat alle BTW die compensabel is, ook daadwerkelijk, én op de juiste manier, 
gecompenseerd kan en zal worden (deze maatregel is budgetneutraal); 
een overzichtelijker begrotingsvorm maakt budgetbeheer op onderdelen gemakkelijker.

Nieuwe uitgavenpost Spoorse maatregelen
De raden van Zuid-Kennemerland zijn tussentijds geraadpleegd over een nieuwe uitgavenpost: de 
Spoorse maatregelen voor Cl.400.000,-. Hiervoor waren voldoende middelen beschikbaar op de 
meerjarenbegroting omdat een reservering voor project Duinpolderweg kon worden herbestemd.
U ziet deze post nu terug op de begroting van 2021. De Spoorse maatregelen hebben veel politieke 
aandacht gekregen, vooral in de raden van de deelnemers. Naast de oproep uit Bloemendaal voor 
een bijdrage aan onderzoek en geluid-reducerende maatregelen, kwam vanuit Heemstede het 
dringende verzoek om een aantal andere punten uit het programma, versneld op te pakken. Deze 
punten zijn door de stuurgroep bevestigd in een brief aan alle raden. Deze punten worden ook 
opgenomen in de aanstaande meerjarenbegroting I het nieuwe uitvoeringsprogramma.

Nieuwe projectbegrotingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de raden.
De stuurgroep voorziet dan ook geen financiële risico's.
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Participatie
De stuurgroep wordt bijgestaan door een klankbordgroep van maatschappelijke organisaties, 
openbaar vervoerbedrijven en beroepsvervoerders. Het jaarplan wordt voor een ieder ter inzage 
gelegd (art. 12 GR). De stuurgroepvergaderingen zijn openbaar, maar worden in de praktijk niet of 
nauwelijks door belangstellenden bijgewoond.

Communicatie
De stuurgroep heeft een eigen website (www.zklbereikbaar.nľ) waarop documenten en 
nieuwsberichten worden geplaatst. Deze link (die onder de website van de gemeente Haarlem 
hangt) is momenteel niet actief. Er is een nieuwe website in de maak, onder de vlag van de Zuid- 
Kennemer Agenda/onderdeel regionale bereikbaarheid.

Samenwerking (Heemstede)
Heemstede is deelnemer in de GR en de raad van Heemstede wordt gevraagd een gelijkluidend 
besluit te nemen.

Vervolgproces/evaluatie
De jaarstukken volgen een jaarlijkse cyclus, zodat over ieder kalenderjaar een terugblik en een 
vooruitblik worden geboden. De jaarstukken worden steeds aan de raden voorgelegd voor 
zienswijzen. Het is de bevoegdheid van de stuurgroep, om (na de zienswijzenprocedure) het 
jaarverslag en het jaarplan vast te stellen.

Bijlagen
» ontwerp jaarverslag 2019 en financieel kader mobiliteitsfonds (2020001640)
» ontwerp jaarplan en begroting 2021 (2020001638)
« voorblad KI nota Grip op samenwerking (2020001643)
» voorblad VI nota Grip op samenwerking (2020001642)

Achterliggende documenten

De Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland uit 2011 kunt u hier vinden:

https://www.heemstede.nl/fileadmin/heemstede/documenten/Proiecten/Verkeer/bereikbaarheidsvi 
sie 27 okt.pdf

De nieuwe Bereikbaarheidsvisie 2020 staat hier:
https://aemeenteraad.bloemendaal.nI/VerQaderinQen/Raad/2020/30-ianuari/20:00 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


