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Onderwerp Benutting provinciale BDU-subsidies 

Geachte heer Visser, 

Op 12 september 2014 heb wij uw vragen ontvangen ex art. 38 RvO inzake 
benutting van de provinciale BDU-subsidies door de gemeente Haarlem. Met deze 
brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief 
weergegeven waarna het antwoord volgt. 
Ten overvloede wijzen wij u ook op de brief die wethouder Sikkema recent 
verstuurd heeft en waarin zij een actueel overzicht geeft van de stand van het 
fietsbeleid. 

Vraag 1 
Klopt het dat door de provincie Noord-Holland aan de regio Haarlem-IJmond in 
2014 bijna 4 miljoen euro subsidie is toegekend uit de pot "BDU kleine 
infrastructuur", maar dat hiervan slechts 52.093 euro terecht is gekomen bij 
Haarlem? 

Antwoord: 
Ja, overigens maken we, vanwege het ontbreken van de 50% eigen bijdrage, geen 
gebruik van die subsidie. 

Vraag 2 
Klopt het dat de wethouder beheer op 20 juli van de Fietsersbond een lijst projecten 
heeft ontvangen (zie bijlage 2) die in aanmerking zouden kunnen komen voor de 
subsidieregeling BDU kleine infrastructuur waarbij de provincie bereid is tot 50% 
van de projectkosten te betalen? 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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I Antwoord: 
De Fietsersbond heeft in haar schrijven van 20 juli aan de wethouder een aantal 
suggesties gedaan. Deze suggesties zijn besproken met de ambtelijke organisatie. _ 
Een aantal daarvan komt in aanmerking voor de subsidieregeling een groot aantal 
ook niet. Hieronder worden de gedane suggesties van onze reactie voorzien. 

Vraag 3 
Klopt het dat de gebiedsmanagers van GOB in een overleg met de Fietsersbond op 
20 augustus hebben aangegeven dat de meeste aangegeven projecten uit bijlage 2 
bij deze schriftelijke vragen BDU-waardig zijn, maar nog niet voor de volgende 
tender omdat ontwerp en begroting nog niet rond zijn? 

• Antwoord: Nee, dat klopt niet. In het gesprek met de gebiedsmanagers zijn de kansen per project besproken. Slechts een beperkt aantal projecten kwam in aanmerking om voor 19 september ingediend te worden. Bij de beoordeling of een aanvraag om subsidie zinvol is, spelen meer zaken dan alleen het ontbreken van een ontwerp en een kostenraming. Zo wordt er een ondergrens gehanteerd voor het indienen van een aanvraag van ca. 20.000 euro, omdat de administratieve kosten die samenhangen met het verkrijgen van de subsidie in dat geval niet opwegen tegen de te ontvangen subsidie. Maar ook moet de ingreep wel voorzien zijn en daarvoor dekking beschikbaar zijn binnen de gemeente. Vraag 4 Klopt het dat ontwerp en begroting voor een dergelijke aanvraag nog niet dichtgetimmerd hoeven te zijn om een aanvraag te kunnen doen en dat een eenvoudig invulformulier voldoende is voor de subsidieaanvraag? Antwoord: Er moet sprake zijn van een schetsontwerp en een kostenraming op basis waarvan het aan te vragen subsidiebedrag kan worden bepaald. Vraag 5 Deelt u de mening dat fietsinfrastructuur meestal wordt aangelegd binnen de bestaande verharding zodat er geen sprake is van areaaluitbreiding en dus ook geld uit het onderhoudsbudget kan worden ingezet voor de eigen bijdrage van de gemeente aan herinrichtingsprojecten? Antwoord: Nee. De onderhoudsbudgetten zijn geraamd op onderhoud en vervanging van de bestaande infrastructuur. In veel gevallen is er aanleiding op basis van gewijzigde inzichten/nieuw beleid, op het moment dat onderhoud wordt uitgevoerd, de bestaande situatie te wijzigen. Dat leidt in veel gevallen tot hogere kosten dan wanneer slechts de bestaande situatie vervangen zou worden en in sommige gevallen ook tot areaaluitbreiding, omdat iets nieuws wordt toegevoegd (bv VRI) of het ontwerp een groter ruimtebeslag vraagt. 
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Vraag 6 
Bent u bekend met de strategie van de gemeente Bloemendaal die spaart voor de 
volledige kosten van een project en een toegekende subsidie ziet als meevaller die 
dan weer kan worden ingezet voor andere projecten? Bent u bereid deze strategie 
ook toe te gaan passen zodat Haarlem voor elke binnen gehaalde subsidie weer een 
extra project kan starten? 

Antwoord: 

Nee, de Bloemendaalse strategie is bij gemeente Haarlem niet bekend. 

Vraag 7 
Klopt het dat projecten alleen in aanmerking komen voor subsidie als de 
aanbesteding nog niet gestart is en de subsidie slechts lx per jaar kan worden 
aangevraagd? Deelt u de mening dat de gemeente Haarlem daarom beter niet kan 
wachten totdat de ontwerpfase helemaal afgerond is omdat een subsidie aanvraag 
dan kan betekenen dat het project met maximaal 1 jaar vertraagd omdat er niet 
gelijk gestart kan worden met de aanbestedingsfase? 
Antwoord: 
Een ontwerpfase hoeft niet helemaal afgerond te zijn, maar moet wel op een niveau 
zijn waarvan aangenomen mag worden dat het wordt uitgevoerd. Dit impliceert ook 
dat er zicht moet zijn op uitvoering en de daarvoor benodigde financiële middelen. 

Vraag 8 
Klopt het dat de kans op toekenning is groot omdat er te weinig subsidie wordt 
aangevraagd in de provincie en er de afgelopen twee jaar jaarlijks bijna 5 miljoen 
euro is overgebleven? Deelt u de mening dat te veel aanvragen in lx indienen 
echter een risico is omdat immers maar een beperkt aantal aanvragen per jaar 
wordt toegekend en de gemeente Haarlem moet concurreren met andere 
gemeenten? 

Antwoord: 
Daar kunnen wij geen uitspraak over doen. Feit is dat de provincie haar 
subsidievoorwaarden heeft aangepast waardoor er geen 90% maar nog maar 50% 
subsidiabel is. Dit kan ook van invloed zijn op het teruglopen van aanvragen. 

Vraag 9 
Klopt het dat gemeenten in de regio de laatste jaren minder subsidie aanvragen uit 
de BDU omdat de bijdrage is verlaagd van 90 naar 50%? Bent u er mee bekend dat 
het grootste deel van het BDU geld uit onze regio hierdoor de laatste jaren naar de 
gemeente Heemskerk gaat die wel actief subsidie aanvraagt? Klopt het dat het hier 
vaak om minder belangrijke projecten gaat en dat de provincie daardoor nu zelfs 
overweegt om het budget voor BDU kleine infrastructuur deels te verschuiven naar 
andere domeinen? 
Deelt u de mening dat hierdoor het risico bestaat dat Haarlem straks een lege 
subsidiepot treft als de gemeente volgend jaar eindelijk weer serieuze subsidie
aanvragen zou doen? 
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I Antwoord: 
De provincie heeft zoals hierboven reeds aangegeven haar subsidievoorwaarden 
gewijzigd. Het is niet uitgesloten dat de provincie nog meer beperkingen zal 
opwerpen. Het is dus inderdaad niet zeker of deze subsidieregeling door de 
provincie zal worden voortgezet. De gemeente heeft dit jaar 5 serieuze aanvragen 
ingediend; 
- Eksterlaan (fietsstroken met bus vriendelijke drempels) 
- P.C. Boutenstraat (fietsstroken met bus vriendelijke drempels) 
- Amerikaweg (2 richtingen fietspad) Amerikaweg, 
- Om de ideeën van de werkgroep Fiets Binnenstad te realiseren is €50.000,- BDU-
subsidie aangevraagd. 
- Voor een startsubsidieregeling voor de oprichting van buurtstallingen is een BDU- H 

subsidie van €100.000,- aangevraagd. 

Vraag 10 
Deelt u de mening dat, indien de gemeenteraad onverhoopt een projectaanvraag 
niet zou steunen, een subsidieaanvraag altijd nog ingetrokken kan worden? 

Antwoord: 
Aanvragen kunnen altijd ingetrokken worden. Dit moet echter tot een minimum 
beperkt blijven om onnodige kosten bij zowel de provincie als de gemeente te 
voorkomen en de relatie met de provincie goed te houden (zij moeten ons serieus 
blijven nemen). 

Vraag 11 
Waarom is er geen meerjarenplanning voor dit soort subsidieaanvragen zodat 
Haarlem jaarlijks de maximale subsidie kan proberen binnen te halen? Klopt het 
dat er in het ambtelijk apparaat geen coördinator subsidies is om dit te 
stroomlijnen? 

Antwoord: 
De werken worden geprogrammeerd op basis van de onderhoudsnoodzaak en de 
beschikbare middelen. Voorzover delen van deze projecten subsidiabel zijn, worden 
die mogelijkheden benut. Binnen GOB worden deze aanvragen sinds kort 
gecoördineerd, zoals dat ook in het verleden plaatsvond. 

Vraag 12 
Bent u bereid alsnog er voor zorg te dragen dat uiterlijk 19 september een 
subsidieaanvraag op de deurmat valt van de provincie en de gemeenteraad hierover 
uiterlijk 18 september voorafgaand aan de vergadering van de commissie beheer te 
informeren? 

Antwoord: 
In de commissievergadering is meegedeeld dat er voor de ronde van 19 september 
door de gemeente Haarlem 3 aanvragen zijn ingediend. 
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Vraag 13 
Welke afspraken zijn er vastgelegd over het fietspad Noord-Zuid door De Entree? 
Klopt het contractueel niet is vastgelegd dat de ontwikkelaar hier een bijdrage aan 
levert? Kunt u dit toelichten want dit was toch wel altijd de bedoeling? 

Antwoord: 
Dit deel zit niet in het door de raad vastgestelde DO en ook niet in het contract met 
de ontwikkelaar. 
De belemmerende factor is hier de aanwezigheid van de glijbaan aan het Zwembad 
die hiervoor verplaatst moet worden. De kosten hiervan zijn door SRO geschat op 
minimaal €500.000 waarvoor geen dekking is. 

Vraag 14 
Klopt het dat het GOB van mening is dat er voor de Kleine Houtbrug geen 
onderhoudsbehoefte is? Kunt u dit verklaren aangezien de VRI installatie gepland 
staat om vervangen te worden en er een aangenomen motie van de gemeenteraad is 
om dit punt aan te pakken? Wanneer gaat u deze motie uitvoeren? 

Antwoord: 
Het is correct dat er voor de Kleine Houtbrug geen onderhoudsbehoefte is. Dat is de 
reden waarom het verzoek van de Fietsersbond om een keerlus aan te leggen niet is 
gehonoreerd. De kosten hiervoor bedragen ca. € 250.000,-. De Motie is afgedaan. 
De Fietserbond heeft hierover een brief van de wethouder ontvangen. 
Een goedkoper alternatief zoals in 2013 aangedragen door de fietsersbond zou naar 
verwachting leiden tot een BDU bijdrage van maximaal € 20.000 en een benodigde 
gemeentelijke bijdrage van ca. € 80.000. Vanwege deze gemeentelijke bijdrage 
zonder aanwezige onderhoudsbehoefte kan deze ingreep financieel niet uit. Maar 
zodra onderhoudsbehoefte er is, voeren we motie toch uit. 

I 
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Bijlagen: 
Bijlage l ; Lijst projecten volgens de Fietsersbond 
Bijlage 2: Fietspad door De Entree 
Bijlage 3: Kleine Houtbrug 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, ____ de burgemeester. 

J. Scholten \mr. B.B. Schneiders 



Bijlage 1: Lijst projecten volgens de Fietsersbond 

- fietspad noord-zuid door De Entree (eigen bijdrage = bijdrage vd ontwikkelaar) 
Antwoord: zie het antwoord op vraag 13 
- aanpassing Kleine Houtbrug (keerlus aanleggen zodat VRI kan vervallen, motie 
2010) (eigen bijdrage = kostenbesparing vervanging VRI kast, tevens moet 
onderhoud plaatsvinden aan de brug; een waterdichte laag aanbrengen en reparatie 
van asfalt op de Gasthuissingel) [In bijlagen 3 en 4 info over deze twee projecten.] 
Antwoord: zie antwoord op vraag 14. 

- Jan Gijzenkade (aanleg fietspaden, of enkel fietspad JGK noordzijde en fietsstraat 
JGK zuidzijde van de vaart) 
Antwoord: Is BDU-waardig, er is nog geen besluit over een ontwerp genomen. Er 
zijn meerdere varianten denkbaar. Deze weg staat geprogrammeerd voor 
2015/2016. 
- IJdijk Spaamdam herinrichting + aanleg parkeerterrein [motie 2012] 
Antwoord: Er ligt nog geen ontwerp op basis waarvan een BDU aanvraag kan 
worden ingediend. Een werkgroep bereidt een voorstel voor als antwoord op de 
Motie "de dijk verrijkt met verkeersveiligheid". Aan de hand van het voorstel van 
de werkgroep zal het college een besluit nemen. Dan zal ook duidelijk zijn of een 
subsidieaanvraag mogelijk is. 

- Beatrixplein, herinrichting 
Antwoord: Het betreft hier een herinrichting waarvoor geen budget voor 2019 is 
geprogrammeerd. Er is geen onderhoudsbehoefte. 

- Bemadottelaan 
Antwoord: Is mogelijk BDU-waardig, afhankelijk van het te kiezen ontwerp. Er zijn 
meerdere varianten denkbaar. Deze weg staat geprogrammeerd voor 2014/2015. 

- Leidsevaart thv Bavo: aanleg fietspad 
Antwoord: is niet BDU-waardig. 

- Westergracht (tegelfietspad vervangen door asfaltpad) 
Antwoord: wordt dit jaar voorbereid 

- Churchilllaan (NB: dit project heeft niet onze prioriteit) 
Antwoord: wordt onderzocht. 

- Friese Varkenmarkt & Hooimarkt 
Antwoord: is in voorbereiding, volgend jaar wellicht. 

- Rode Loper Noord 
Antwoord: dit werk staat niet geprogrammeerd voor 2019 

- Rijksstraatweg, verbetering & verbreding fietspaden 
Antwoord: herstel is geprogrammeerd, verbreding niet. 

- Stresemannlaan, aanleg fietspaden 
Antwoord: dit werk staat niet voor 2019 geprogrammeerd 

- Van Zeggelenplein, aanleg fietspaden 
Antwoord: dit werk staat niet voor 2019 geprogrammeerd 



- Barrevoetestraat, herinrichting 
Antwoord: dit werk staat niet voor 2019 geprogrammeerd 

- Leidsevaart (ts Raaksbruggen - Westergracht), aanleg fietspaden 
Antwoord: dit werk staat niet voor 2019 geprogrammeerd 

- Boerhaavelaan, aanleg fietspaden 
Antwoord: dit werk staat niet voor 2019 geprogrammeerd 

- Kinderhuisvest-Kenaupark, verbetering en deels aanleg fietspaden 
Antwoord: Voor de Kinderhuisvest is herinrichting openbare ruimte en vervangen 
riolering geprogrammeerd voor 2016/2017 



Fietspad door De Entree 

Op 27 mei 2013 had de Fietsersbond een gesprek met projectleider Dirk-Jan vd Wal. Uit dit gesprek 
bleek dat het noord-zuid fietspad tussen Bosserlandweg en Broekweg in het contract met de 
ontwikkelaar staat. 
Dit betekent dat de ontwikkelaar dit fietspad moet aanleggen. 

Het enige waarop de ontwikkelaar zich kan beroepen is dat er een waterglijbaan in de weg staat. Dat 
stond niet in het contract met de gemeente. Van de ontwikkelaar kan niet verwacht worden dat hij 
het fietspad aanlegt met een aanpassing om om de waterglijbaan heen te komen. 
Maar dit ontslaat de ontwikkelaar niet om niets te doen. 

Van de gemeente mag verwacht worden de meerkosten voor de omlegging (overkluizing over de 
sloot) voor haar rekening te nemen. Als de gemeente dit niet doet, dan legt de ontwikkelaar 
waarschijnlijk niets aan. Het hele stuk tussen Bosserlandweg en Broekweg komt er dan niet. 

Dit is een onderdeel van een nieuwe fietsroute tussen binnenstad en Schalkstad (oa via de 
Pladellastraat). 

Conform het contract legt de ontwikkelaar wel de fietsstraat (in rood asfalt) aan op de 
Meerstukstraat. De Zinkerstraat is al een fietsstraat. (Het aan te leggen deel is omcirkeld in 
onderstaande kaart.) 

De oplossing: 
Als de gemeente BDU aanvraagt voor het fietspad tussen Bosserlandweg en Broekweg incl. de 
overkluizing, wordt 50% subsidie verkregen voor het geheel. De andere helft vd kosten kunnen 
worden opgebracht door de ontwikkelaar, door de ontwikkelaar aan het contract te houden. 



Een vergelijkbare financiële constructie is gebruikt bij fietspad Claus Sluterweg (Houthof), zie kopie 
financiële paragraaf uit de B&W nota 2013 442520: 

Financiële paragraaf 
• De totale kosten van de aanleg van her fietspad bedragen € 54.000. Deze 

kosten worden gedekt nir: 
o BDU-subsidie a maximaal € 24.500 (kostenplaats 8910101) 
o eenmalige bijdrage van HBB a € 15.000 uit Anterieure 

overeenkomst Claus Sluterweg 125. d.d. 7 mei (kostenplaats 
8910101) 

o eigen bijdrage van de gemeente a € 14.500. welke gedekt wordt uit 
het exploitatiebudget van het POW (Groot Onderhoud Openbare 
Verharding, (kostenplaats 8910104.4497.6232). 

• De subsidiebesclukking van de provincie is ontvangen d.d. 18 juli 2012. 
• De toename in beheerkosten (circa € 500-jaar) is dermate laag dat dit in de 

onderhoudsbegroting kan worden opgevangen. 



Kleine Houtbrug 

Het voorstel tot aanleg van een keerlus op de Kleine Houtbrug is per motie bekrachtigd in 2010. De 
motie omvat het plan met keerlus waarbij: 
- vest en singel in de voorrang blijven 
- vest en singel GOW-B blijven 
- de busroute op geen enkele wijze wordt beperkt of gehinderd 

Het plan van de motie Is uitgewerkt door GoudappelCoffeng in de loop van 2010. Hiervan heeft de 
gemeente (projectmanager Barry Hol) in overleg met de Fietsersbond In 2013 een 'light versie' gemaakt: 
wel met keerlus, maar het laten vervallen van de VRI. Immers het verwijderen van de VRI op de 
Kampervest heeft niet tot problemen geleid (afgezien van het feit dat het zicht door geparkeerde auto's 
niet optimaal is; met dit plan wordt het zicht verbeterd). 

Dit plan is opgenomen in de brief van wethouder Rob van Doorn van 3-6-2013 aan de commissie Beheer. 
De meerkosten worden in deze brief beraamd op €81.000. Deze brief is besproken in de commissie en de 
commissie heeft gevraagd naar een verdere uitwerking tav de mogelijke besparing op VRI kosten en de 
mogelijkheid voor BDU subsidie. 

In een conceptbrief van 13 juni 2013 (opgesteld door Rens Blommaert) blijkt dat de meerkosten tot € 
28.000 te kunnen worden teruggebracht. Deze conceptbrief hebben wij begin juli 2013 besproken met 
Rens Blommaert in aanwezigheid van raadslid Daphne Huysse. 

De besparing onderhoud VRI (€ 300,- per jaar 15 jaar lang = €4500) is te laag ingeschat, zo bleek uit dat 
gesprek. Dat bedrag is alleen het puur dagelijks onderhoud; 'spons en lap er overheen'. Weghalen van 
een VRI automaat bespaart per jaar 5000 euro aan onderhoud en 10.000 op basis van "cost of 
ownership". 
Bij een besparing van €10.000 per jaar, is dat over 15 jaar = €150.000. Er is dan geen sprake meer van 
een tekort, maar van een overschot. 



Eea zou Rens Blommaert verder uitwerken, maar daar is tot dusver nog geen uitvoer aan gegeven. 

toelichting: 
In de Visie en Strategie beheer en onderhoud 2013-2022 (2012-12-18 B&W) staat als laatste hoofdstuk 
B&O verkeerstechniek beschreven. (Te vinden via BIS zoeken op VRI, een stuk van 21 MB.) 

Er zijn in Haarlem 101 VRI's. Op pdf pagina 367 staat het normbudget voor groot onderhoud en 
vervanging: 1,2 miljoen. Dagelijks onderhoud zit hier niet in. Dat is zo'n 300.000 euro per jaar. 

Een ander overzicht in tabel 6.1. 

Normkosten 
2012 

Dagelijks 
onderhout 

Groot 
Onderhout 

Vervanging Totaal 

VRI's en VOP €- € 641.682 € 582.443 € 1.224.125 
Bollards €- € 112.895 € 97.500 € 210.395 
PRIS €- € 6.000 € 25.000 € 31.000 
Parkeerautomaten €- € - € 113.000 € 113.000 
Totaal € - € 760.577 € 817.943 € 1.578.520 

Figuur 6.1: Normkosten verkeersregeltechniek, bewegwijzering en bebording 2012 
Voor VRI's alleen (dus zonder bollards (=verzinkbare palen), PRIS (parkeerroute info systeem) en 
parkeerautomaten) staat voor dagelijks onderhoud (DO) + groot onderhoud (GO) ca. 500.000 
(120K+300K+28K+25K), dus ca. 5000 euro per VRI. En voor vervanging (VV) op 567.000, dus ook ca. 5000 
per VRI. 

Conclusie: Weghalen van een automaat bespaart per jaar 5000 euro aan onderhoud en 10.000 op basis 
van "cost of ownership". 



ChristenUnie Haarlem 
Haarlem, 12 september 2014 

Betreft: Raadsvragen ex artikel 38 over benutting BDU-subsidies 

Geacht College, 

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de benutting van de provinciale 
BDU-subsidies door de gemeente Haarlem. 

Vanwege het spoedeisende karakter (zie vraag 12) zou ik u willen vragen of het 
mogelijk is deze vragen uiterlijk donderdag 18 september voor de vergadering van de 
commissie beheer te beantwoorden zodat deze eventueel nog kort in het kader van 
de rondvraag of een extra agendapunt kunnen worden behandeld. 

Bij voorbaat dank voor de beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Visser 
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem 

Bijlagen: 
1. Schriftelijke vragen ex. 38 
2. Lijst potentiële projecten volgens de Fietsersbond 
3. Voorstel Fietsersbond BDU-aanvraag De Entree (aparte PDF) 
4. Voorstel Fietsersbond BDU-aanvraag Kleine Houtbrug (aparte PDF) 



Bijlage 1: Schriftelijke vragen ex. 38 

Toelichting 
De afgelopen twee jaar heeft de gemeente Haarlem nauwelijks gebruik gemaakt van 
de provinciale subsidie "BDU kleine infrastructuur". Voorzover wij weten is er alleen 
een kleine subsidie gevraagd voor het kleine project Kleine Houtweg -
Rustenburgerlaan. De ChristenUnie-fractie vindt dit een gemiste kans aangezien 
Haarlem kampt met beperkte budgetten voor onderhoud en aanleg van infrastructuur 
en de provincie bereid is 50% aan projecten bij te dragen. 

De deadline voor aanvragen van de BDU 2015 is 19 september 2014. Nu is ons ter 
ore gekomen dat Haarlem voor het derde jaar op rij geen subsidie gaat aanvragen. 
Projecten zouden nog niet gereed zijn voor een aanvraag. De ChristenUnie vraagt 
zich af hoe dit mogelijk is nu er in de gemeenteraad al meerdere keren aandacht is 
gevraagd voor het benutten van subsidies en de wethouder reeds op 20 juli door de 
Fietsersbond is geattendeerd op de deadline van 19 september. De ChristenUnie 
hoopt dat de gemeente voor 2015 alsnog actief subsidies gaat aanvragen voor het 
verbeteren van de fietsinfrastructuur van Haarlem. 

De ChristenUnie-fractie heeft hierover de volgende vragen: 

Vragen over benutten BDU-subsidie 
1. Klopt het dat door de provincie Noord-Holland aan de regio Haarlem-IJmond 

in 2014 bijna 4 miljoen euro subsidie is toegekend uit de pot "BDU kleine 
infrastructuur", maar dat hiervan slechts 52.093 euro terecht is gekomen bij 
Haarlem? 

2. Klopt het dat de wethouder beheer op 20 juli van de Fietsersbond een lijst 
projecten heeft ontvangen (zie bijlage 2) die in aanmerking zouden kunnen 
komen voorde subsidieregeling BDU kleine infrastructuur waarbij de provincie 
bereid is tot 50% van de projectkosten te betalen? 

3. Klopt het dat de gebiedsmanagers van GOB in een overleg met de 
Fietsersbond op 20 augustus hebben aangegeven dat de meeste aangegeven 
projecten uit bijlage 2 bij deze schriftelijke vragen BDU-waardig zijn, maar nog 
niet voor de volgende tender omdat ontwerp en begroting nog niet rond zijn? 

4. Klopt het dat ontwerp en begroting voor een dergelijke aanvraag nog niet 
dichtgetimmerd hoeven te zijn om een aanvraag te kunnen doen en dat een 
eenvoudig invulformulier voldoende is voor de subsidieaanvraag?1 

5. Deelt u de mening dat fietsinfrastructuur meestal wordt aangelegd binnen de 
bestaande verharding zodat er geen sprake is van areaaluitbreiding en dus 
ook geld uit het onderhoudsbudget kan worden ingezet voor de eigen bijdrage 
van de gemeente aan herinrichtingsprojecten? 

6. Bent u bekend met de strategie van de gemeente Bloemendaal die spaart 
voor de volledige kosten van een project en een toegekende subsidie ziet als 
meevaller die dan weer kan worden ingezet voor andere projecten? Bent u 
bereid deze strategie ook toe te gaan passen zodat Haarlem voor elke binnen 
gehaalde subsidie weer een extra project kan starten? 

'Zie: 
http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account id=214&product collection id=741&l  
okettype^l 0&view=product&product id=12716&top10=1 &smarttaqs=0&naviqation=list 



7. Klopt het dat projecten alleen in aanmerking komen voor subsidie als de 
aanbesteding nog niet gestart is en de subsidie slechts 1x per jaar kan worden 
aangevraagd? Deelt u de mening dat de gemeente Haarlem daarom beter niet 
kan wachten totdat de ontwerpfase helemaal afgerond is omdat een subsidie 
aanvraag dan kan betekenen dat het project met maximaal 1 jaar vertraagd 
omdat er niet gelijk gestart kan worden met de aanbestedingsfase? 

8. Klopt het dat de kans op toekenning is groot omdat er te weinig subsidie wordt 
aangevraagd in de provincie en er de afgelopen twee jaar jaarlijks bijna 5 
miljoen euro is overgebleven? Deelt u de mening dat te veel aanvragen in 1x 
indienen echter een risico is omdat immers maar een beperkt aantal 
aanvragen per jaar wordt toegekend en de gemeente Haarlem moet 
concurreren met andere gemeenten? 

9. Klopt het dat gemeenten in de regio de laatste jaren minder subsidie 
aanvragen uit de BDU omdat de bijdrage is verlaagd van 90 naar 50%? Bent 
u er mee bekend dat het grootste deel van het BDU geld uit onze regio 
hierdoor de laatste jaren naar de gemeente Heemskerk gaat die wel actief 
subsidie aanvraagt? Klopt het dat het hier vaak om minder belangrijke 
projecten gaat en dat de provincie daardoor nu zelfs overweegt om het budget 
voor BDU kleine infrastructuur deels te verschuiven naar andere domeinen? 
Deelt u de mening dat hierdoor het risico bestaat dat Haarlem straks een lege 
subsidiepot treft als de gemeente volgend jaar eindelijk weer serieuze 
subsidie-aanvragen zou doen? 

10. Deelt u de mening dat, indien de gemeenteraad onverhoopt een 
projectaanvraag niet zou steunen, een subsidieaanvraag altijd nog 
ingetrokken kan worden? 

11 .Waarom is er geen meerjarenplanning voor dit soort subsidieaanvragen zodat 
Haarlem jaarlijks de maximale subsidie kan proberen binnen te halen? Klopt 
het dat er in het ambtelijk apparaat geen coördinator subsidies is om dit te 
stroomlijnen? 

12. Bent u bereid alsnog er voor zorg te dragen dat uiterlijk 19 september een 
subsidieaanvraag op de deurmat valt van de provincie en de gemeenteraad 
hierover uiterlijk 18 september voorafgaand aan de vergadering van de 
commissie beheer te informeren? 

Vragen over specifieke projecten uit de bijlage 
13. Welke afspraken zijn er vastgelegd over het fietspad Noord-Zuid door De 

Entree? Klopt het contractueel niet is vastgelegd dat de ontwikkelaar hier een 
bijdrage aan levert? Kunt u dit toelichten want dit was toch wel altijd de 
bedoeling? 

14. Klopt het dat het GOB van mening is dat er voor de Kleine Houtbrug geen 
onderhoudsbehoefte is? Kunt u dit verklaren aangezien de VRI installatie 
gepland staat om vervangen te worden en er een aangenomen motie van de 
gemeenteraad is om dit punt aan te pakken? Wanneer gaat u deze motie 
uitvoeren? 



Bijlage 2: Lijst projecten volgens de Fietsersbond 

Wij stellen voor om subsidie aan te vragen voor: 

- fietspad noord-zuid door De Entree (eigen bijdrage = bijdrage vd ontwikkelaar) 
- aanpassing Kleine Houtbrug (keerlus aanleggen zodat VRI kan vervallen, motie 
2010) (eigen bijdrage = kostenbesparing vervanging VRI kast, tevens moet 
onderhoud plaatsvinden aan de brug; een waterdichte laag aanbrengen en reparatie 
van asfalt op de Gasthuissingel) [In bijlagen 3 en 4 info over deze twee projecten.] 

Daar kunnen de volgende onderhoudsprojecten uit gebiedsopgaven 2014 aan 
worden toegevoegd: 
- Jan Gijzenkade (aanleg fietspaden, of enkel fietspad JGK noordzijde en fietsstraat 
JGK zuidzijde van de vaart) 
- IJdijk Spaamdam herinrichting + aanleg parkeerterrein [motie 2012] 
- Beatrixplein, herinrichting 
- Bemadottelaan 
- Leidsevaart thv Bavo: aanleg fietspad 
- Westergracht (tegelfietspad vervangen door asfaltpad) 
- Churchilllaan (NB: dit project heeft niet onze prioriteit) 
- Friese Varkenmarkt & Hooimarkt 

Daarnaast zou het goed zijn als er een planning is voor subsidiabele projecten in de 
komende jaren. 

Bijvoorbeeld: 
- Rode Loper Noord 
- Rijksstraatweg, verbetering & verbreding fietspaden 
- Stresemannlaan, aanleg fietspaden 
- Van Zeggelenplein, aanleg fietspaden 
- Barrevoetestraat, herinrichting 
- Leidsevaart (ts Raaksbruggen - Westergracht), aanleg fietspaden 
- Boerhaavelaan, aanleg fietspaden 
- Kinderhuisvest-Kenaupark, verbetering en deels aanleg fietspaden 


