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Geachte leden >

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Werkagenda mobiliteit Zuid-Kennemerland/IJmond

Uw kenmerk

Inleiding
Samen met de zeven gemeenten vanuit Zuid-Kennemerland en de
IJmond is gewerkt aan een regionale agenda voor de aanpak van de
mobiliteit. Deze agenda is opgesteld om focus aan te brengen in de
gezamenlijke ambities en te benoemen hoe deze een stap verder te
krijgen. Het stuk is gezamenlijk gemaakt en niet van één partij. De
intentie is dat de agenda een ‘doorlopend' bestaan krijgt. Acties worden
uitgevoerd en besproken. Hieruit kunnen nieuwe acties ontstaan. Het
Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) lijkt de perfecte plek om
de voortgang en actualisatie van de werkagenda periodiek met elkaar
door te nemen.
In het Perspectief Mobiliteit is reeds aangekondigd dat het de inzet is
om te komen tot gezamenlijke agenda’s met de verschillende regio’s in
de provincie. In Zuid-Kennemerland/IJmond was hiermee reeds een start
gemaakt.

De verschillende wethouders uit de regio en de gedeputeerde gaan in
discussie met hun achterbannen over deze agenda en vervolgens met
elkaar aanscherpingen aanbrengen of nieuwe acties benoemen. Deze
kunnen dan meegenomen worden in een volgende versie (verwachting
najaar 2022). Tevens kan dan teruggekeken worden op de reeds
genoemde acties.
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Status document

Het document moet vooral gezien worden als gezamenlijk
werkdocument. Gedeputeerde Staten en ook de verschillende colleges
van B&W nemen kennis van het stuk en stellen het niet vast. Door er
kennis van te nemen en het te presenteren als werkagenda kan het ook
dienen als discussiestuk met raadsleden en statenleden. In de
afzonderlijke commissies kan de agenda worden besproken en
eventuele input kan door de bestuurder meegenomen worden richting
het PVVB om daar met elkaar te bespreken en vervolgens weer
gezamenlijk te kijken naar toevoegingen aan de agenda. Het stuk kent
nu een viertal ambities die benoemd zijn voor Zuid-Kennemerland
IJmond. Deze zijn:
1.
2.
3.
4.

Duurzame, slimme en veilige mobiliteit
Dóórontwikkeling OV als ruggengraat van het regionale
mobiliteitssysteem, inclusief sterke OV-knooppunten
Complementeren MRA fietsroutenetwerk, inclusief stallingen
Wegennet dat bijdraagt aan leefbare steden en kernen

Tot slot

Om de agenda te presenteren en nader toe te lichten zal op 1 7
november van 1 9.30 tot 21.30 een gezamenlijke raadsbijeenkomst
gehouden worden te Haarlem. Hierin komt de regionale agenda aan de
orde en zal vervolgens nader ingegaan worden op de uitvoering van het
Regionale Mobiliteitsprogramma (RMP, uitwerking klimaatakkoord), als
onderdeel van de eerste ambitie. Statenleden zijn ook welkom om deze
bijeenkomst digitaal bij te wonen. Vanuit ons college zullen
gedeputeerden E. Rommel en J. Olthof aanwezig zijn bij de bijeenkomst.
Hoogachtend,
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