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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Verkeersbesluit aanpassing openbare ruimte bij Lidl Prof.Donderslaan e.o. 

 

Nummer 2019/939319 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM 

Auteur Luijsterburg, R. 

Telefoonnummer 023-5113274 

Email rluijsterburg@haarlem.nl 

Kernboodschap  Met dit besluit wordt de 30km-zone in de Professor Donderslaan, Edward 
Jennerstraat, Niels Finsenstraat en William Harveystraat en de 50 km-zone in de 
Floris van Adrichemlaan voortgezet. 

Op 3 september 2019 is het Definitief Ontwerp voor de aanpassing van de 

openbare ruimte goedgekeurd door het college van B&W.  

De uitvoering is inmiddels gereed.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Vrijgeven voor inspraak van Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Lidl 

(2018/217217) in college van B&W op 12 juni 2018; 

- Vaststellen van Definitief Ontwerp Lidl (2019/468201) in college van B&W op 3 

september 2019. 

 

Besluit College  

d.d. 19 mei 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. Een snelheidslimiet van 30 km/uur in te stellen in de Professor Donderslaan, 

Edward Jennerstraat, Niels Finsenstraat en William Harveystraat 

respectievelijk een snelheidslimiet van 50 km/uur in de Floris van 

Adrichemlaan, met bijgevoegd verkeersbesluit. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018217217-1-Voorlopig-Ontwerp-voor-de-openbare-ruimte-ter-hoogte-van-de-Lidl-aan-de-Professor-Donderslaan-vrijgeven-voor-inspraak.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2019468201-1-Vaststellen-Definitief-Ontwerp-openbare-ruimte-Lidl-1.pdf
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1. Inleiding  

In september 2019 is het Definitief Ontwerp (DO) voor de aanpassingen in de openbare ruimte bij 

Lidl vastgesteld in het college. Het betreft hierbij de Professor Donderslaan, Edward Jennerstraat, 

Floris van Adrichemlaan, Niels Finsenstraat en William Harveystraat. 

Het nemen van verkeersbesluiten is onder voorwaarden gemandateerd aan het afdelingshoofd 

BBOR. Een van de voorwaarden is een positief advies van de verkeerspolitie. De verkeerspolitie heeft 

negatief geadviseerd op het Definitief Ontwerp en dit verkeersbesluit, aangezien de inrichting van 

deze straten niet overeenstemt met de richtlijnen voor een 30km-zone.  

Om voorgenoemde redenen moet het verkeersbesluit voor de openbare ruimte bij Lidl worden 

genomen door het college van B&W. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem besluit: 
1. een snelheidslimiet van 30 km/uur in te stellen op de Professor Donderslaan, Edward 

Jennerstraat, Niels Finsenstraat en William Harveystraat respectievelijk een snelheidslimiet van 

50 km/uur op de Floris van Adrichemlaan, met bijgevoegd verkeersbesluit. 

 

3. Beoogd resultaat 

In stand houden van de bestaande 30km-zone in de Professor Donderslaan, Edward Jennerstraat, 

Niels Finsenstraat en William Harveystraat, en in stand houden van de bestaande 50km-zone op de 

Floris van Adrichemlaan, zoals is voortgekomen uit het vastgestelde DO. 

 

4. Argumenten 

 

1. Dit verkeersbesluit is een uitwerking van het vastgestelde DO 

In het ontwerpproces zijn verschillende belangen naast elkaar gelegd. Bij de vaststelling van het DO is 

al aangegeven dat het verkeersbesluit moet worden genomen door het college. De politie adviseerde 

immers toen al negatief aangezien de gekozen inrichting niet overeenstemt met de landelijke 

richtlijnen voor 30km-zones. 

 

2. Het voorstel draagt bij aan het oplossen van de parkeeroverlast bij de Lidl 

Om het parkeerprobleem voor bezoekers van Lidl en wijkbewoners op te lossen, worden 46 extra 

parkeervakken aangelegd in de Prof. Donderslaan en de Edward Jennerstraat. Haakse parkeervakken 

worden aangelegd omdat meer kortdurend geparkeerd wordt voor de winkel. 

 

3. Het vrijliggende fietspad draagt bij aan de veiligheid voor fietsers 

Er wordt een vrijliggend fietspad aangelegd zodat de fietsers niet achterlangs de parkerende auto's 

hoeven te fietsen. Voor fietsers lijkt dit een veiliger alternatief omdat de auto's kortdurend parkeren 

en veel in- en uitsteken in de parkeervakken. 
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4. Het zebrapad en de routegeleiding dragen bij aan de veiligheid van voetgangers 

De bestaande voetgangersoversteekplaats op de Floris van Adrichemlaan wordt gewijzigd in een 

zebrapad. Bovendien wordt er, voor blinden/slechtzienden, routegeleiding bij deze zebra 

aangebracht. Hiermee wordt een veiliger oversteek gecreëerd voor voetgangers. 

 

5. Het straatwerk bij het laadplatform in de William Harveystraat draagt bij aan de veiligheid van 

fietsers en automobilisten 

In de huidige situatie kan het verhoogde laadplatform in de William Harveystraat aanleiding zijn voor 

onveilige situaties voor fietsers en automobilisten. De bestrating rondom het platform wordt 

opgehoogd tot hetzelfde niveau als het platform en sluit aan op de bestaande bestrating in de 

William Harveystraat. Een potentieel onveilige situatie wordt hiermee opgeheven. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

1. Er ontstaat voor de politie geen handhaafbare verkeerssituatie 

Zoals bij het collegebesluit voor vaststelling van het Definitief Ontwerp is aangegeven, voldoet de 

situatie niet aan de HIOR en de ontwerprichtlijnen van CROW voor een 30 km-gebied. De 

verkeerspolitie heeft negatief geadviseerd op het Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en het te 

nemen verkeersbesluit (zie bijlage 3). De politie is van mening te weinig instrumenten in handen te 

hebben om te kunnen handhaven op het vereiste verkeersgedrag. De gemeente is het bevoegde 

gezag om een verkeersbesluit te nemen, maar de politie heeft een eigen bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid in de handhaving daarop. 

 

2. Er is een aansprakelijkheidsrisico voor de gemeente 

Bij ongevallen kan worden gekeken of de weginrichting voldoet aan de richtlijnen. Een onduidelijke 

verkeerssituatie kan een reden zijn waardoor een ongeval ontstaat. In dat geval heeft de 

wegbeheerder (geheel of gedeeltelijk) schuld aan het ongeval. Met dit besluit worden daarvoor de 

omstandigheden gecreëerd. 

 

3. Het college kan in de toekomst worden gedwongen om de inrichting aan te passen 

Er zijn voorbeelden waarbij het college, bijvoorbeeld door burgerinitiatief via de raad, ertoe wordt 

aangezet om de inrichting van de weg aan te passen zodat die past bij een 30km-zone. Dit speelt 

onder andere in de Engelandlaan. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen, zeker omdat de 

inrichting van de straten door het uitgevoerde groot onderhoud nog decennia zou moeten voldoen. 
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6. Uitvoering 

De realisatie van de werkzaamheden is inmiddels gereed. 

 

7. Bijlagen 

1. Verkeersbesluit 

2. Inrichtingstekening DO 

3. Advies verkeerspolitie 

 


