Motie Hart voor Bloemendaal, en Liberaal Bloemendaal
De gemeenteraad bijeen in vergadering op 20 april 2016
Kennis genomen hebbend van:
Het ontwerp Jaarplan 2017 van het Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland (Gemeenschappelijke Regeling
Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland) en het voorgesteld besluit, nl: dat de raad van de gemeente Bloemendaal
besluit:
a. met instemming kennis te nemen van de ontwerp Jaarrekening 2015 en het ontwerp Jaarplan 2017 van het
Mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland;
b. voor het overige af te zien van het indienen van zienswijzen bij het Orgaan. De raad voornoemd, d.d.
Overwegende dat:
- Op pagina 21 van het Jaarplan wordt vermeld dat opnieuw onderzoek wordt voorgesteld naar een
verbindingsweg tussen de Zeeweg en de Westelijke Randweg, die al jaren onderwerp is van een discussie;
- In Haarlem een motie is ingediend die door de raad aldaar is aangenomen, op grond waarvan een
verbindingsweg tussen de Zeeweg en de Randweg door de gemeenteraad in Haarlem is afgew ezen;
- Het gebied geldt als groene long tussen Haarlem en Overveen met cultuurhistorische waarde;
- De aantasting van dit gebied door de aanleg van een verbindingsweg ten koste gaat van het leefmilieu en
de natuur;
- De aanleg van een tunnel onder dat gebied niet realistisch is mede gezien de hoge financiële kosten van
een dergelijk project;
- In het Haarlems Dagblad van 16 april jl een artikel is gepubliceerd waarin de wethouders van Haarlem en
Bloemendaal beiden hebben laten weten dat een weg op die plek onbespr eekbaar is;
- In de GR is bepaald dat de raden altijd moeten beslissen over plannen en projecten die ten laste van het
Mobiliteitsfonds worden uitgevoerd en dat hiervoor een 3/4e meerderheid is vereist;
- Verder in de GR is bepaald, dat de gemeente op wiens grondgebied een project wordt uitgevoerd, een
vetorecht heeft;
- Dat gezien de motie van de gemeenteraad Haarlem, het vermoeden bestaat dat de verbindingsweg geen
kans van slagen heeft en dat de kans groot is dat Haarlem gebruik maakt van het vetorecht;
Verzoekt het college:
-

Namens de gemeenteraad van Bloemendaal een zienswijze in te dienen bij het Orgaan om het
onderzoek dat op pagina 21 van het Jaarplan wordt genoemd nl Samen verkennen en zoeken naar
oplossingen bij mogelijke verbinding Zeeweg Randweg, uit het Jaarplan te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag.
namens Hart voor Bloemendaal, M Roos
Namens Liberaal Bloemendaal L. Heukels
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