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Geachte leden van de raad, 

 

Met het vaststellen van de Strategische Agenda Bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland heeft 

de samenwerking in de regio op het gebied van bereikbaarheid en mobiliteit een impuls 

gekregen. Juist op het gebied van mobiliteit is deze samenwerking van groot belang, het 

vaststellen van deze agenda is dan ook een mooie mijlpaal. 

 

lnleiding 

ln het voorjaar van 2020 heeft het portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid Zaanstreek- 

Waterland opdracht gegeven tot het vormen van de Strategische Agenda Bereikbaarheid: 

een agenda waarin onze gedeelde ambities en opgaven staan om de bereikbaarheid van en 

mobiliteit in onze regio te verbeteren, die richting geeft aan de samenwerking in de regio 

Zaanstreek-Waterland en onze samenwerking met anderen. Bijgaand treft u het resultaat 

hiervan aan: de Strategische Agenda Bereikbaarheid Zaanstreek-Waterland 2021-2040. 

 

Toelichting 

Het regionaal portefeuillehoudersoverleg Bereikbaarheid hanteert deze agenda als leidraad 

voor de gezamenlijke inzet aangaande lobby, onderzoek, investering en uitvoering op 

gebied van mobiliteit. De agenda dient complementair te zijn aan bestaande organisaties en 

programma's, waarbij de Vervoerregio Amsterdam en Provincie als grootste partners 

fungeren, 

Om invulling te geven aan de mobiliteits- en bereikbaarheidsopgave, zijn in de Strategische 

Agenda de volgende opgaven en ambities benoemd: 

1. lnzet op wonen, werken én recreëren in Zaanstreek-Waterland; 

2. Zaanstreek-Waterland omarmt de mobiliteitstransitie; 

3. Gezamenlijke lobby voor goede noord-zuid OV-verbindingen; 

4. Samenwerken aan een beter oost-west fietsnetwerk; 

5. Toerisme vraagt om een goede samenwerking in de regio; 

6. Gezamenlijk ruimte geven aan Smart Mobility; 

7. Hand in hand met onze werkgevers en ondernemers. 
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Voor Beemster bieden deze ambities aanknopingspunten om bijvoorbeeld het (toeristische 

en recreatieve)fietsnetwerk te versterken. Tegelijkertijd word in de strategische agenda 

onderkent dat de meer landelijke kernen in de regio bereikbaar moeten blijven met de auto. 

 

Door als regio samen op te trekken, lukt het Beemster makkelijker om deze vraagstukken 

op te pakken, vooral als er samenwerking nodig is met partners als de Vervoerregio 

Amsterdam of de provincie. 

 

Voor een toelichting op de opgaven en ambities alsook de acties waar Zaanstreek- 

Waterland zich komende jaren op richt verwijzen wij u graag naar de agenda zelf. 

 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben 

 
Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Beemster.
     

 
 
 
 
 

 

H.C. Heerschop 
burgemeester 

H.J.C. Welage 
gemeentesecretaris 


