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Kenmerk

Geachte leden >
Hierbij sturen wij u ter informatie de Regionale Samenwerkingsagenda
(RSA) tussen de provincie Noord-Holland en de gemeenten
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort in de regio ZuidKennemerland toe. Wij hebben ingestemd met deze
samenwerkingsagenda op Sjuni 2021.
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Uw kenmerk

RSA Algemeen
Een RSA stimuleert gebiedsgericht en regionaal werken en vergoot de
de mogelijkheden om de gezamenlijke doelen (dus: én van de provincie
én van de regio/gemeenten) te realiseren. Ook bevordert het de
samenwerking en afstemming tussen de gemeenten onderling.
Een RSA is als instrument genoemd in de uitvoeringsparagraaf van de
provinciale Omgevingsvisie. Ook in de provinciale begroting (vanaf
201 9) is de RSA als indicator opgenomen bij begrotingsdoel 1.4.2
“Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees,
landelijk, regionaal en lokaal niveau”. Een RSA en de uitvoering daarvan
past binnen de door PS gestelde kaders zoals de provinciale
Omgevingsvisie en de bestaande begrotingsprogramma’s en wordt
daarom ter informatie aangeboden. Het gaat dus niet om nieuwe
programma’s of projecten: we werken binnen de bestaande kaders en
begrotingsprogramma’s (geld, capaciteit, inzet, middelen etc.). Het gaat
wel om het regionaal bij elkaar brengen en centraal stellen van
bepaalde opgaven in de onderlinge samenwerking.
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RSA Provincie en Zuid-Kennemerland
Met deze RSA stellen de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en
de provincie 10 agendapunten centraal bij de onderlinge
samenwerking:
A) Landschap
1) Natuur en stikstof binnenduinrand
2) Buitenpoort Overveen
Regionale samenwerkingsagenda 2021 - 2023
3) Samenhang en
verbinding buitenplaatsen
B) Economie
4) Economie bij OV
knooppunten
5) Regionale focus
proeftuin circulaire
economie / gezondheid en
vitaliteit
C) Wonen
6) Regionaal woonakkoord
D) Duurzaamheid
7) Stresstest
klimaatadaptatie
Binnenduinrand
E) Mobiliteit
8) Lobby lange termijn
infrastructuur
9) Doorfietsroute
10) Bereikbaarheid kust

Gezamelijke agendapunten
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Deze agendapunten passen binnen het provinciale coalitieakkoord
‘Duurzaam doorpakken!’ en de agenda van de regio ZuidKennemerland. De bij de agendapunten behorende activiteiten zijn
reeds belegd in lopende projecten en programma’s met middelen en
capaciteit. Deze lopen gewoon door, maar worden in de RSA nogmaals
benadrukt. Met deze agenda onderschrijven we dat we de benoemde
thema's belangrijk vinden en hebben we een integraal regionaal
overzicht.

Overigens zal evaluatie en mogelijke herziening van de agenda
gedurende de looptijd van de agenda nodig blijven. De voortgang wordt
jaarlijks gemonitord in een bestuurlijk afstemmingsoverleg. De
resultaten van deze tussentijdse evaluatie kunnen leiden tot een
actualisatie van de RSA (binnen de bestaande kaders).
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RSA’s andere regio's
Zuid-Kennemerland is de tweede regio in Noord-Holland die een
samenwerkingsagenda opstelt met de provincie. In april 2021 hebben
wij ingestemd met de samenwerkingsagenda met de Gooi- en
Vechtstreek.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

prjovinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

1 bijlage
Regionale Samenwerkingsagenda Provincie Noord-Holland en regio
Zuid-Kennemerland 2021-2023.
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