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Amendement Ontwerp-Jaarplan 2021 Mobiliteitsfonds GR ZKL Bereikbaar

Corsanummer:
Bloemendaal

Van: GroenLinks, PvdA

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Amendement op raadsvoorstel 2020001597 m.b.t. het Jaarplan Mobiliteitsfonds ZKL

De raad, in openbare vergadering bijeen op 30 juni 2020,

Constateringen en overwegingen

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 
2021 van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, maar

In de begrotingsraad van 7-11-2019 is met algemene stemmen in de raad een motie aangenomen 
"om een onderzoek naar heropening van het station Vogelenzang-Bennebroek in te brengen in de 
relevante overleggen en de raad periodiek te informeren over de voortgang en de planning"-, 
niet alleen is er tot nu toe niet of nauwelijks gerapporteerd, maar in het ontwerp bereikbaarheidsplan 
staat niets over dit - vooral voor het zuiden van onze gemeente zo belangrijke - onderwerp; 
'Fietsschakels', waar onder nr. 6 - route Haarlemmermeer-Leyduin-Oase(-Zandvoort) zijn on-hold 
gezet vanwege "het aantreden van een nieuw college GS"; dit is een weinig inhoudelijke reden om 
deze ook voor onze gemeente belangrijke projecten te stoppen en omdat zeker genoemde schakel 6 
eigenlijk (ook) gezien kan worden als een route van regionaal belang, staat het 'on hold' zetten 
bovendien op gespannen voet met het besluit van de Stuurgroep van 18-3-2020 om "meer op 
fietsroutes van regionaal belang te sturen dan op schakels" [zie laatste kolom p. 7 van het Ontwerp- 
Jaarplan];
Verder onderzoek naar een wegverbinding (voor gemotoriseerd verkeer) tussen Randweg en Zeeweg 
een doodlopende weg is (o.a. gelet op de uitkomst van de 'Ontwerptafel-brainstormsessie' 17-5-2017, 
en de enorme kosten van een in te passen nieuwe weg).

Besluit
Besluitpunt 2 van voorgelegde raadsbesluit aan te vullen, zodat deze luidt:
Akkoord te gaan met het ontwerp jaarplan en de ontwerpbegroting 2021 van de GR Bereikbaarheid Zuid- 
Kennemerland, met dien verstande dat tijdig een zienswijze wordt ingediend waarin de volgende punten van 
aanvulling/wijziging zijn opgenomen:

1. Onderzoek naar heropening station Vogelenzang-Bennebroek;
2. Zo spoedig mogelijk verdergaan met uitwerking van de on-hold gezette fietsroutes (waor onder do- 

route Haarlemmermeer Leyduin Oase) Zondvooft};
3. 'Aansluiten Zeeweg - Randweg' schrappen uit het 'Werkdeeľ van de Begroting 2021.

(GroenLinks)


