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Inleiding
Eind 2017 is de 'Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 Groen en bereikbaar' door de raad
vastgesteld. Bij de Kadernota 2018 heeft de raad ook geld beschikbaar gesteld om aan de slag te
gaan. In het coalitieprogramma 'Duurzaam doen. Daadkracht voor een groen, groeiend, sociaal en
leefbaar Haarlem' staat nadrukkelijk de wil om aan de slag te gaan. Dit uitvoeringsprogramma is
een belangrijke stap om van 'denken' naar 'doen' te gaan.

Het vertalen van de visie naar concrete zaken is urgent. Er worden veel woningen bijgebouwd,
waarbij de stad bereikbaar moet blijven en mensen willen mobiel blijven. De stad moet
verduurzamen om ook in 2040 leefbaar te zijn. Dat vraagt om veranderingen, die doorwerken in de
openbare ruimte. Een inrichting die veranderingen stimuleert, bijvoorbeeld de voorkeur voor de
fietsen en lopen. En die ook beter is voor het klimaat, bijvoorbeeld met meer groen.

In de uitvoeringsprogramma hebben we concrete maatregelen opgenomen die de gemeente,
samen met de stad en met de regio, gaat uitvoeren. Van het eerdere uitvoeringsprogramma, voor
2019, hebben we geleerd. Lang niet alles van wat we wilden bleek in dat jaar te realiseren. Daarom
hebben we nu een programma voor meerdere jaren gemaakt. Voor de eerste jaren concreter en
meer op hoofdlijnen voor de periode daarna. De lijst met maatregelen is flexibel zodat we kunnen
inspelen op onvoorziene omstandigheden en met maatregelen kunnen schuiven als het tegenzit of
juist als zich onverwachte kansen voordoen. En zo de dingen doen die het meeste effect hebben,
uitgaande van het beschikbare geld.

Het programma is voor meerdere jaren en dat zorgt dat we goed kunnen afstemmen met andere
programma's en ontwikkelingen in de stad, zoals de groei van het aantal woningen,
energietransitie, verduurzaming, maar ook met de maatregelen die sowieso al in de openbare
ruimte moeten gebeuren in de komende jaren.
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1. Naar een Groen en Bereikbaar
Haarlem
De Structuurvisie openbare ruimte 2017 heeft als titel: Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar.
Deze visie is in december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld en beschrijft de doelen en
keuzes die ervoor zorgen dat Haarlem ook in de toekomst de aantrekkelijke stad is zoals die nu
wordt ervaren.

De vier doelen zijn:

• Ruimtelijk: de aantrekkelijke stad
Een prettige openbare ruimte verbindt de bewoners en gebruikers van de stad met
elkaar en verbindt de stad met het buitengebied en de natuur.

• Gezonde / sociale stad
In een gezonde stad is het veilig wonen, kunnen mensen langer thuis blijven wonen
en kan je je in de stad makkelijker bewegen. Er zijn oplossingen voor klimaathinder
en milieubelasting door verkeer.

• Een metropolitane economie
De verbindingen naar belangrijke locaties buiten de stad voor de Haarlemmers die
daar werken zijn versterkt. De mensen uit de omliggende gemeenten die in
Haarlem werken kunnen de stad met verschillende soorten vervoer goed bereiken.

• Verkeer: de bereikbare stad
Verkeersstromen worden goed afgewikkeld. De parkeerdruk in wijken is
beheersbaar en de leefbaarheid is gewaarborgd.

De twaalf hoofdkeuzes zijn:
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Het realiseren van de visie kan niet van de ene op de andere dag. De visie geeft richting aan de
ontwikkelingen voor de langere termijn en een uitvoeringsprogramma is de basis voor de realisatie.

In 2018 is een uitvoeringsprogramma gemaakt voor het jaar 2019, met vooral voorbereidende
werkzaamheden voor de langere termijn en met projecten die sowieso passen binnen de
uitgangspunten van de Structuurvisie.

In het meerjarig uitvoeringsplan voor 2020 en verder moest met verschillende elementen rekening
gehouden worden: de balans tussen groen en bereikbaar; de balans tussen de stad als geheel en
specifieke oplossingen die voor de zones nodig zijn. En ook opgaven als verduurzaming,
energietransitie en de gevolgen van het veranderend klimaat.

De noodzaak van een goed samenhangend uitvoeringsprogramma is in de afgelopen tijd versterkt
door de versnelling van de bouw van woningen in de stad en daarmee de nog grotere urgentie van
de bereikbaarheidsopgave. Het toevoegen van 10.000 woningen in de stad, voornamelijk in acht
ontwikkelzones, is een schaalsprong voor Haarlem.

Nu ligt er een uitvoeringsprogramma voor een langere periode. De eerste jaren van dit programma
zijn ingevuld met maatregelen, projecten en een inschatting van de kosten en de dekking daarvan.
Voor de langere termijn zijn de mogelijkheden, zowel wat er concreet als wat er financieel mogelijk
is nog niet goed genoeg te overzien. Voor de jaren die nog verder weg liggen zijn daarom alleen
hoofdlijnen en contouren opgenomen. Die maatregelen en projecten worden bij een actualisatie
concreet gemaakt, op basis van actuele kennis en mogelijkheden.
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2. Opbouw van het
uitvoeringsprogramma

2.1 Fasering

In de Kadernota 2019 staat in paragraaf 1.5 Duurzaamheid dat ‘bij lange termijn doelstellingen,
projecten en programma’s spelen vaak niet te beïnvloeden onzekerheden, zoals
toekomstonzekerheden, bestuurlijke onzekerheden en financiële onzekerheden. Het is van belang
deze mee te nemen bij het maken van belangrijke keuzes. Door adaptief te programmeren en
afweging centraal te maken, blijft er ruimte voor toekomstige ontwikkelingen, zonder beslissingen
uit te stellen.’
Het college heeft daarom het Uitvoeringsprogramma 2020-2040 als een adaptief programma
opgezet. Door het programma onder te verdelen in drie fasen is er ruimte om toekomstige
ontwikkelingen op te nemen. De momenten dat het programma als geheel opnieuw bekeken en
aangepast wordt liggen daarmee ook vast (zie Hoofdstuk 6).

2.1.1  Fase 1: 2020-2025: No-regret
Voor deze periode zijn concrete projecten en maatregelen benoemd die voldoen aan het
zogeheten 'no-regret'-principe. Dat wil zeggen dat ze bijdragen aan het bereiken van de doelen uit
de Structuurvisie én dat het niet ongedaan hoeft te worden gemaakt als er andere mogelijkheden
zijn in de toekomst. Denk bijvoorbeeld
aan een aantrekkelijke fiets- en
looproute waar nu de auto nog te gast is
en die als het autoverkeer sterk
vermindert alleen voor fietsers en
voetgangers beschikbaar blijft. De
maatregelen in de eerste vijf jaar leggen
de basis om daarna op door te bouwen.
De gemeente kan relatief snel aan de
slag omdat het technisch mogelijk is, er
geld voor beschikbaar is en omdat er
naar verwachting voldoende draagvlak
voor is in de samenleving. In de looptijd
van vijf jaar kan het zijn dat projecten vertraging oplopen, dat er meer of minder geld beschikbaar
komt of er is voortschrijdend inzicht. Daarom wordt er ieder jaar gekeken of het
uitvoeringsprogramma moet worden aangepast. Meer hierover staat in paragraaf 2.4.

2.1.2 Fase 2: 2025-2030: Hoofdlijnen
Van sommige maateregelen en projecten weet de gemeente dat deze de komende jaren nog niet
gerealiseerd of voorbereid kunnen worden, of waarvoor een langere voorbereidingstijd nodig is.
Bijvoorbeeld omdat er nog geen besluit over genomen is of er nog geld voor beschikbaar moet
komen. De hier genoemde maatregelen en projecten vindt de gemeente noodzakelijk om de
doelen uit de Structuurvisie te bereiken, maar ze kunnen nu nog niet heel concreet worden
uitgewerkt, bijvoorbeeld omdat er nog moeten worden onderzocht en uitgezocht. Een voorbeeld is
een oplossing voor een zuidelijk tracé voor doorgaand autoverkeer.
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Vanaf 2023 worden deze hoofdlijnen uitgewerkt in concrete projecten en maatregelen in een
actualisatie van dit uitvoeringsprogramma. Er wordt voor de periode 2025-2030 een nieuw pakket
maatregelen vastgelegd en er wordt een nieuwe doorkijk naar de periode daarna gegeven op
hoofdlijnen en contouren. De vaststelling van het geactualiseerde uitvoeringsprogramma loopt
gelijk op met de Programmabegroting / Gebiedsbegroting 2025-2029, waarin de financiële
vertaling van het programma wordt opgenomen.

2.1.3 Fase 3: 2030-2040: Contouren
Deze periode is nu nog zover weg dat alleen contouren kunnen worden gegeven. We weten
bijvoorbeeld dat mobiliteit zal veranderen maar niet hoe precies (mobility as a service;
vervoerswijzen).

2.2 Samenhang

De projecten en maatregelen in het uitvoeringsprogramma zijn geselecteerd op het effect dat zij
hebben. Zij zijn belangrijk voor het bereiken van de doelen uit de Structuurvisie die de
gemeenteraad heeft vastgesteld, en dragen bij aan de twaalf hoofdkeuzes. De geselecteerde
projecten en maatregelen versterken elkaar door de juiste prioritering en versterken andere
ontwikkelingen, zoals de groei van Haarlem, mobiliteitstransitie en klimaatadaptatie. Ook
beleidsmatig is deze samenhang er (zie hoofdstuk 3).

Het primaat ligt bij dat wat het meest nodig is en het beste bijdraagt aan het bereiken van de
doelen, rekening houdend met een goede balans tussen de twee centrale thema's van de
Structuurvisie: groen en bereikbaarheid, en de groei van de stad.

Het is een samenhangend pakket dat tot stand is gekomen door een intensief en degelijk proces te
volgen met verschillende inhoudelijke disciplines. Er is rekening gehouden met ontwikkelingen in
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de stad (ontwikkelzones) en met eerdere besluiten en uitspraken van de gemeenteraad. Het is een
evenwichtig programma dat past binnen de financiële ruimte. Wijzigingen, zoals het vervangen van
een voorgestelde maatregel door een andere maatregel moeten steeds worden bekeken in het
geheel van het programma worden bezien, zodat de effectiviteit van het geheel den de financiering
niet worden geschaad. Een voorbeeld is de samenhang tussen het realiseren van een nieuw
openbaar vervoer-knooppunt Buitenrust en het aanpakken van de Europaweg.
Bijlage 3 geeft een toelichting op het gevolgde proces.

De geselecteerde projecten en maatregelen zijn geen compleet overzicht van alles wat er de
komende tijd gedaan wordt in de openbare ruimte. Het reguliere werk, bijvoorbeeld het reguliere
onderhoud, is niet opgenomen. Dit draagt immers niet direct bij aan het realiseren van de visie.

Het uitvoeringsprogramma is gemaakt met de kennis van nu. Maar omdat het een adaptief
programma is kunnen nieuwe ontwikkelingen en inzichten in het programma worden verwerkt.
Voor een aantal maatregelen moet eerst worden nagedacht over het gewenste ontwerp en de
samenhang met andere ontwikkelingen, bijvoorbeeld voor de fietsring. Ook zal gaandeweg de
voorbereiding en uitvoering meer zicht ontstaan op de planning en de kosten, reden waarom het
programma jaarlijks wordt geactualiseerd.

2.3 Drie soorten projecten en maatregelen

In het uitvoeringsprogramma zijn verschillende soorten maatregelen en projecten opgenomen:
beleid, versterking van regulier werk en nieuwe projecten.

2.3.1 Beleidskaders op orde
Om de doelen van de Structuurvisie te realiseren is het voor een aantal beleidsterreinen
noodzakelijk om bestaand beleid te actualiseren of nieuw beleid te ontwikkelen. Voorbeelden
hiervan zijn de verdere ontwikkeling van mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid, ondergrondse
infrastructuur en integraal groenbeleid. Beleidsontwikkeling gebeurt vanuit de reguliere middelen,
maar in dit uitvoeringsprogramma zijn beleidstrajecten opgenomen die met middelen vanuit de
Structuurvisie sneller worden opgepakt. Een voorbeeld is het mobiliteitsbeleid, dat ook aansluit bij
de groeiambities van Haarlem. Veel van dit beleid levert ook bouwstenen voor de Omgevingsvisie
en het Omgevingsplan dat in plaats zal komen van alle bestemmingsplannen.
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2.3.2 Regulier werk en projecten worden versneld
Bij de uitvoering van projecten in de openbare ruimte moet worden gewerkt conform de ambities
en het kwaliteitsniveau van de Structuurvisie, oftewel alle ingrepen moeten SOR-proof zijn. Dit kan
extra kosten met zich meebrengen die - als daar nog geen rekening meer is gehouden in het
onderhoudsbudget - kunnen worden gedekt binnen het uitvoeringsprogramma, uiteraard binnen
redelijke marges. Een voorbeeld in dit uitvoeringsprogramma is fietsparkeren bij het Houtplein.

2.3.3 Uit te voeren nieuwe projecten
In het uitvoeringsprogramma zijn ook nieuwe projecten opgenomen die bijdragen aan het
realiseren van een Groen en Bereikbaar Haarlem. Een voorbeeld is de ambassadeursplek
Emmaplein/Koepelkathedraal.

Bovenstaande indeling in de tijd en in soorten projecten en maatregelen is een vereenvoudiging
van de indeling die in de Structuurvisie is opgenomen. In de visie zijn vier parallelle sporen voor een
uitvoeringsagenda opgenomen: uitwerking van de hoofdkeuzes in 1. projecten; 2. sleutelprojecten
(strategisch en gebiedsoverstijgend); 3. beleidstrajecten en 4. regionale sleutelprojecten.

De uitwerking in beleidstrajecten en in projecten is gehandhaafd. De term sleutelprojecten1 wordt
in dit uitvoeringsprogramma niet meer gebruikt omdat bleek dat projecten dubbel opgenomen
werden. Wel zijn diverse maatregelen uit dit uitvoeringsplan een onderdeel zijn van die
sleutelprojecten.

Een aantal projecten en maatregelen zijn van regionaal belang. De gemeente kan dan niet
zelfstandig resultaat boeken, bijvoorbeeld omdat een deel van de aanpak buiten de grens of de
bevoegdheid van de gemeente ligt. Een voorbeeld is het realiseren van een onderdeel van een

1 Met sleutelprojecten werd gedoeld op de projecten die als voorbeeld dienden voor locaties waar
meerdere ambities uit de SOR samenkomen. In dit uitvoeringsprogramma is dat op een andere wijze
zichtbaar gemaakt, namelijk door de projecten op kaarten weer te geven.
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regionale fietsroute of OV-knooppunt. Dergelijke projecten zijn wel belangrijk voor de stad. Dit
soort projecten en maatregelen zijn in het uitvoeringsprogramma opgenomen om deze samen met
de betrokken partners uit te werken en (financiële) afspraken te maken.

2.4 Adaptiviteit van het pakket

De dagelijkse realiteit is van grote invloed op de uitvoering van projecten en maatregelen. Voor
beleid geldt dat in mindere mate omdat dat minder afhankelijk is van externe ontwikkelingen.
Maar projecten en maatregelen kunnen door veel verschillende omstandigheden minder
voorspoedig lopen (een aanbesteding mislukt, een zone-ontwikkeling vertraagt) of juist
onverwacht een versnelling krijgen (er komt externe financiering beschikbaar). Dat blijkt
bijvoorbeeld ook uit realisatie van het uitvoeringsprogramma 2019 (zie paragraaf 3.3).

Een voorbeeld zijn de maatregelen voor het realiseren van een fietsring. Als zich hier een kans
voordoet moet vanuit de SOR een extra stap kunnen worden gezet. Als door extra inzet en/of een
bijdrage uit de SOR-middelen de verbinding sneller gerealiseerd kan worden, moet het
uitvoeringsprogramma de flexibiliteit hebben om dit te doen.

In een figuur hebben we de flexibiliteit weergegeven:

De bollen in dit figuur geven de maatregelen en projecten aan. De grootte van de bol is een
indicatie van de mate waarin het bijdraagt aan de doelen en hoofdkeuzes uit de visie (effectiviteit).
De groene bollen passen binnen het beschikbare budget, voor de oranje bollen - het adaptieve deel
van het programma - is nog niet voldoende geld en/of capaciteit beschikbaar. Als deze niet
gerealiseerd kunnen worden schuiven ze in principe door naar later.

In het figuur staat de periode 2020-2025 verbeeld omdat voor die periode budget is vastgelegd in
de programmabegroting. Adaptie van het programma kan echter over de hele periode tot 2040
plaatsvinden.

Met dit figuur wordt het adaptieve karakter van het uitvoeringsprogramma verbeeld.
Het college kan besluiten om wijzigingen aan te brengen in het uitvoeringsprogramma.
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• Een maatregelen kan verschuiven naar onder de streep, bijvoorbeeld als uit voortschrijdend
inzicht blijkt dat een maatregel onder de streep veel effectiever is. Een maatregel van onder de
streep kan dan naar boven schuiven omdat er budgettaire ruimte komt.

• Het beschikbare budget kan veranderen door wijzigingen in de gemeentelijke
meerjarenbegroting of door het beschikbaar komen van externe financiering. De stippellijn
'beschikbaar budget' verschuift dan waardoor en meer of minder maatregelen kunnen worden
uitgevoerd.

• Maatregelen kunnen hogere kosten hebben dan verwacht en daarmee een groter deel van het
beschikbare budget gebruiken.

• Maatregelen kunnen in de tijd verschuiven (horizontaal in de afbeelding), bijvoorbeeld door
tegenslagen in de uitvoering.

• Maatregelen kunnen worden geschrapt, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten over effectiviteit.
Dan ontstaat er ruimte voor maatregelen van onder de streep of voor nieuwe maatregelen.

Door deze flexibiliteit wordt de kans op over- en onder-investeringen kleiner, omdat slim
omgegaan wordt met onzekerheden en kansen, door niet te doen alsof de toekomst al vast ligt,
maar door een stap-voor-stap-aanpak. De maatregelen kunnen veranderen, maar worden altijd
verbonden met de lange-termijn-doelen van de Structuurvisie.
Kortgezegd, het college kan het programma aan de omstandigheden aanpassen. Het bewaakt
daarbij de samenhang van het totale uitvoeringsprogramma en informeert de raad via de
documenten in de Planning en Control-cyclus.
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3. Adaptief uitvoeringsprogramma
2020-2025

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het overzicht van de projecten en maatregelen voor de periode 2020-2025.
Dit pakket legt de basis voor de komende jaren. Het kent een balans tussen Groen en Bereikbaar,
mobiliteit, tussen projecten en beleid en sluit aan bij de groeiambities van Haarlem.

Met dit pakket maatregelen maakt Haarlem de stap van denken naar doen. In het overzicht staan
concrete maatregelen die de komende jaren in de stad worden uitgevoerd. In 2025 is dat zichtbaar.
In een apart overzicht staan de beleidstrajecten. Bij het maken en vaststellen van beleid verandert
er niet direct iets in de fysieke stad, maar het is wel noodzakelijk om toekomstige projecten
conform de keuzes die in de SOR zijn gemaakt voor te bereiden en in een latere periode te kunnen
uitvoeren. De te maken keuzes bepalen mede de ruimte om de doelen van de SOR te bereiken.
Aanpassen van het parkeerbeleid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat in de openbare ruimte meer
plek is voor groen en ontmoeten.

3.2 Regulier werk wordt gedaan conform de Structuurvisie

Bij de uitvoering van regulier werk in de openbare ruimte moet worden gewerkt conform de
ambities en het kwaliteitsniveau van de Structuurvisie. Daarvoor is in de visie een
afwegingsmethodiek opgenomen, met twee onderdelen. Eerst wordt bepaald welke wensen
prioriteit hebben en daarna worden mogelijkheden en beperkingen in beeld gebracht, inclusief
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efficiënter gebruik van de ruimte door dezelfde ruimte voor meerdere functies te gebruiken
(bijvoorbeeld een fietsstraat).
De uitvoering hoeft niet altijd duurder te zijn; een herinrichting aan het einde van de technische
levensduur waarbij binnen het profiel verharding wordt vervangen door minder verharding en
meer groen is dat conform de SOR.

Het reguliere werk is opgenomen in het Meerjarengebiedsprogramma. In de collegebesluiten over
projecten in de openbare ruimte, die de gemeenteraad ter informatie krijgt toegezonden, zal een
passage worden opgenomen over de toepassing en uitkomsten van de afwegingsmethodiek SOR
voor dat project. Dan moet ook duidelijk worden wat de financiële consequenties zijn en wordt
duidelijk of het werken in lijn met de uitgangspunten van de SOR leidt tot meer kosten dan
beschikbaar budget. Dat kan reden zijn het project bij te stellen, bijvoorbeeld in de tijd of de
omvang.

3.3 Uitvoeringsprogramma 2019

In de Kadernota 2018 zijn structureel exploitatie- en investeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor
de uitvoering van de Structuurvisie. Voor 2019 is een eenjarig uitvoeringsprogramma gemaakt, met
minder complexe en voorbereidende activiteiten binnen de Structuurvisie. Een aanzienlijk deel van
het investeringsbudget en een deel van het exploitatiebudget wordt in 2019 niet besteed. Een
aantal projecten hebben een langer participatie- en inspraakproces doorlopen en hebben daardoor
een langere doorlooptijd. Ook beperkte capaciteit in de organisatie zorgt dat er geschoven moet
worden. Wel zijn de meeste procesopdrachten gereed en investeringsprojecten deels al opgestart;
die activiteiten worden in 2020 uitgevoerd. In de Bestuursrapportage is opgenomen dat een deel
van het exploitatiebudget (€ 350.000) wordt overgeheveld naar 2020. De investeringsmiddelen
blijven beschikbaar.
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De beperkte voortgang in 2019 is mede de aanleiding geweest nu een flexibeler uitvoeringsplan te
maken voor meerdere jaren; met meer samenhang tussen de verschillende maatregelen en tussen
maatregelen en beleid.

Een overzicht van de projecten 2019 is met toelichting opgenomen in de Voortgangsrapportage
2019 (bijlage 2).

3.4 Bewonersinitiatieven

Een van de maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma 2019 is een bedrag van € 200.000 voor
bewonersinitiatieven om het groen in de stad te versterken. Voorstellen daarvoor kunnen worden
gedaan op basis van het Leefbaarheid en Initiatiefbudget. De Initiatiefraad, bestaande uit
Haarlemse inwoners, bepalen wie geld krijgt voor een initiatief. In 2019 hebben al een aantal
initiatieven voor vergroening geld gekregen.
Bij de Jaarrekening 2019 zal worden voorgesteld het budget over te hevelen naar het Leefbaarheid
en Initiatiefbudget. Daarmee kunnen ook in de komende jaren bewonersinitiatieven voor
vergroening geld krijgen.

3.5 Overzicht projecten en maatregelen

3.5.1 Overzicht maatregelen
In onderstaand overzicht staan de maatregelen opgenomen die in de periode 2020-2025 worden
uitgevoerd of gestart en bijdragen aan de doelstellingen van de SOR. In bijlage 1 zijn uitgebreidere
beschrijvingen van de maatregelen opgenomen.
De volgorde van de maatregelen zegt niet dat dit ook de volgorde in de tijd is. Een deel van de
maatregelen of de precieze invulling daarvan is bijvoorbeeld afhankelijk van beleid dat in de
komende tijd moet worden vastgesteld.

In het overzicht staan veel maatregelen die gaan over het gebruik van de fiets als vervoermiddel.
Dit is een bewuste keuze omdat maatregelen voor de fiets zorgen dat andere doelen van de SOR
ook bereikt worden. Met goede fietsparkeervoorzieningen wordt de binnenstad aantrekkelijker
voor de voetganger en wordt het gebruik van openbaar vervoer bevorderd. Deze keuze is ook
voorwaardenscheppend. Door de aantrekkelijkheid van lopen, fietsen en het openbaar vervoer te
vergroten kan de benodigde ruimte voor andere vormen van vervoer minder worden. Die ruimte
komt dan vrij voor het vergroten van de leefbaarheid, bijvoorbeeld met groen en met plekken om
te ontmoeten. Maatregelen en de volgorde van uitvoering hangen dus sterk met elkaar samen.
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Nr Maatregel

1 Jaarlijks cohort
ontbrekende
schakels hoofd-
bomenstructuur
*

● ● ● ●

2 Opknappen
ambassadeurs-
plek Emmaplein
/ Koepel-
kathedraal

● ● ● ● ● ●

3 Opknappen
ambassadeurs-
plek Wilsons-
plein

● ● ● ● ● ●

4 Opknappen
ambassadeurs-
plek Spaanse-
vaartstraat /
Transvaalstraat

● ● ● ● ● ●

5 Aanpak loop- en
fietsroutes naar
scholen*

● ● ● ●

6 Masterplan
Stadsstraten

● ● ● ● ● ● ●

7 Fietsparkeren
binnenstad*

● ● ● ● ●

8 Fietsparkeren
bij openbaar
vervoer
Houtplein

● ● ● ● ●

9 Korte termijn
oplossing
fietsparkeren
OV
Spaarnwoude

● ● ●

10 Fietsparkeren
bij )V R(egio)net
haltes

● ● ● ●

11 Vervallen
(technische
wijziging)
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Nr Maatregel

12 Overzicht
ruimtereser-
veringen SOR-
projecten

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

13 Fietsknelpunt
Kennemerplein
/ Schoterweg /
Kennemerstraat

● ● ● ●

14 Masterplan
Fietsring

● ● ● ● ●

15 Fietsnetwerk;
uitvoerings-
maatregelen
n.a.v. verkeers-
onderzoek
Vijfhoek

● ● ● ● ●

16 Regionale
(snel)fietsroute
Haarlem-Velsen;
Lodewijk van
Deijssellaan en
Zijlweg

● ●

17 Korte termijn
maatregelen
fietsparkeren bij
OV Stationsplein

● ● ● ● ●

18 Lange termijn
maatregelen
fietsparkeren bij
OV Stationsplein
(uitbreiding
fietsenkelder)

● ● ● ● ●

19 Plan van aanpak
herstructurering
Stadsstraat
Rijksstraatweg

● ● ● ● ● ● ● ●

20 Faciliteren groei
busverkeer;
onderzoek en
inrichting (o.a.
knooppunt
Buitenrust/Zuid-
Oost)

● ● ● ● ● ● ● ●
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Nr Maatregel

21 Lobby samen
met Velsen voor
Velser-
verbinding

● ● ●

22 Onderzoek
oplossing tracé
zuidelijke ring

● ● ●

23 Herstructurering
Stadsstraat
Europaweg

● ● ● ● ● ● ●

24 Herprofileren
van de
Kennedylaan,
Belgielaan en
Floris van
Adrichemlaan

● ● ● ● ● ● ● ●

* Deze maatregelen kunnen binnen de beschikbare budgetten niet volledig worden uitgevoerd en
zijn daarom ook opgenomen in het adaptieve deel van het uitvoeringsprogramma.

Maatregelen die vooralsnog niet passen in de budgetten vormen het adaptieve deel van het pakket
(zie paragraaf 2.4). Van deze maatregelen zijn nog geen uitgebreidere beschrijvingen in de bijlage
opgenomen, maar hiervan is wel in grote lijnen bekend wat ze inhouden en wat de kosten zijn.
Het betreft de volgende maatregelen.

1. Jaarlijks cohort ontbrekende schakels inclusief - waar nodig - voorzien van boombunkers
25. Kwaliteitsimplus Nelson Mandelapark
10. Fietsparkeren bij OV R-net haltes
7. Fietsparkeren binnenstad (meerdere locaties)
26. Tunnel Schipholweg (onderdeel van regionale (snel)fietsroute naar Schiphol)
27. Brug over de Ringvaart (onderdeel van de regionale (snel)fietsroute naar Schiphol)
28. Fietsring onderdeel 3 Raaks Wilhelminastraat (nader te bepalen)
29. Fietsparkeren bij OV Spaarnwoude lange termijn oplossingen
30. Onderzoek en vervolgens uitvoering onderdoorgang Randweg bij Leidsevaart
31. Schoterbos, aanhaking op Planetenlaan
32. Milieuzone onderzoek en implementatie
33. Herprofileren Oostvest en Papentorenvest
34. Regionale (snel)fietsroute naar Zandvoort
35. Verhogen natuurwaarde ecologisch waardevolle gebieden
36. Natuurvriendelijke oevers
37. Waterverbinding Sportpark van der Aart
38. Fietsenstallingen bij economische centra (niet alleen de binnenstad)
39. Nieuwe waterverbinding Kennedylaan
40. Aanpak ambassadeursplek Constantijn Huygensstraat
41. Vervangen ringsloot Toekanweg door realiseren verbinding nieuw stuk water Schipholweg
42. Aanpak ambassadeursplek Frans Halsplein
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43. Fietsring onderdeel Bolwerken (nader te bepalen)
44. Vondelweg, doorstromingsmaatregelen
45. Herprofileren Tempeliersstraat
46. Goede looproutes naar OV-knooppunten
47. Parkeergarages De Kamp en Stationsplein voor bewoners

Op de afbeelding op de volgende pagina staat de verdeling van maatregelen over de stad
aangegeven. Daarmee wordt duidelijk dat er in heel Haarlem maatregelen die bijdragen aan de
SOR worden uitgevoerd in de komende jaren. Ook is de samenhang met de groei van de stad te
zien doordat de ontwikkelzones, waar de komende jaren flink gebouwd gaat worden, ook op de
kaart zijn aangegeven.

De kleur van het stip geeft aan of de maatregel is opgenomen bij de no-regret maatregelen, of dat
ze in het adaptieve deel van het pakket zitten. De nummers corresponderen met de nummers van
de maatregelen.
Maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma 2019 die zijn doorgeschoven naar 2020-2015 beginnen
met '19/' voor het nummer.
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3.5.2 Overzicht beleid
In het onderstaande overzicht staan de beleidsonderwerpen opgenomen, met een korte
omschrijving. Dit beleid legt de basis voor te nemen maatregelen in de komende periode en zal
daarom vooral in het eerste en tweede jaar worden geschreven. De inhoud van het beleid heeft
mogelijk invloed op de maatregelen zelf en op de prioritering daarvan. Door de adaptiviteit van het
uitvoeringprogramma is daar ook in voorzien.
Beleidsontwikkeling gebeurt binnen de werkplannen van de afdelingen. Wel is hier jaarlijks een
beperkt budget beschikbaar.

3.5.3 Overige onderwerpen
Naast maatregelen, projecten en beleid worden het komende jaar ook enkele andere onderwerpen
opgepakt.

Communicatie & Informatie
Informatie-uitwisseling met bewoners, samenwerkingspartners en belangenorganisaties is een
onderdeel van de afzonderlijke maatregelen. In de eerste jaren zal ook gecommuniceerd worden
over de resultaten van het maatregelen als geheel en hun bijdrage aan de doelen van de
Structuurvisie. Voor het bestuur gebeurt dit onder meer via de Planning & Control-documenten.
Belangrijk is dat de organisatie gaat werken conform de visie. Als in de loop van de jaren al het
onderhoud en alle investeringen in de openbare ruimte, groen en mobiliteit, conform de
uitgangspunten en in lijn met visie van de SOR gebeuren is afzonderlijke communicatie en
informatie over de (uitvoering van de) Structuurvisie niet meer nodig.

Belangenbehartiging en lobby
Maatregelen en projecten uit de SOR zijn vaak ingrijpend. Voorbeelden zijn het terugbrengen van
water in de Papentorenvest, Oostersingelgracht en de Amsterdamsevaart. Ook het zuidelijk tracé
voor het autoverkeer in Haarlem is een voorbeeld. Dit soort projecten kan de gemeente alleen in
samenwerking met partners en met externe financiering. De gemeentelijke belangen behartigen en
de lobby voor financiële bijdragen van andere partijen is van groot belang. Gemeentebreed wordt
bepaald op welke dossiers de beperkte lobbycapaciteit kan worden ingezet.

Gedragsverandering en verleiders
Gedragsverandering en verleiders dragen ook bij aan
het bereiken van de doelen van de SOR. Dat kan gaan
over maatregelen die gedragsverandering afdwingen
(bijvoorbeeld parkeermaatregelen voor forensen of
voor inwoners) en over zogeheten 'nudges' (het
verleiden tot gewenst gedrag bijvoorbeeld door
aantrekkelijke voorzieningen), maar ook over
voorlichting (welke dingen kunnen u en ik doen,
bijvoorbeeld groen in plaats van tuintegels). Welke
instrumenten worden ingezet is afhankelijk van het
onderwerp. Gedrag en verleiding is daarom in dit
uitvoeringsprogramma geen apart onderwerp, maar
onderdeel van beleid.
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Meten van effecten
Het verder ontwikkelen van de meetbaarheid van het effect van de maatregelen, bij voorkeur
SMART geformuleerd, is onderdeel van een gemeentebrede aanpak. Dit geldt namelijk voor alle
beleidsonderwerpen. Zie ook Hoofdstuk 6.

3.5.4 Kanttekening
In de paragrafen van dit hoofdstuk staat wat er de komende periode gaat gebeuren aan concrete
maatregelen en aan het maken van beleid.
Voor de langere periode is nog niet zeker of er voldoende capaciteit is voor het uitvoering van het
programma. Die capaciteit is voor latere jaren nu nog niet met voldoende zekerheid in te schatten,
bijvoorbeeld omdat de meer precieze invulling van maatregelen afhankelijk van te maken. Per jaar
zal worden gekeken welke capaciteit nodig is (zie paragraaf 6.1). Als de eigen organisatie niet kan
leveren wordt extern ingehuurd.

Nr. Onderwerp Omschrijving

1 Mobiliteitsbeleid

1.1 Parkeren Bepalen parkeermogelijkheden in de stad. Belangrijke
punten vanuit de SOR zijn de zonering; de ruimte die
beschikbaar komt bij minder parkeren op straat;
parkeergarages / Park & Ride en straatparkeren minder
aantrekkelijk.

1.2 Parkeren en Bouwen Bepalen hoe parkeernormen voor auto en fiets bij
nieuwbouw kunnen bijdragen aan de doelen van de SOR.

1.3 Actieplan fiets en
Fietsbeleid

Het opstellen van scenario's voor de aanpak van de
fietsparkeeropgave in de binnenstad en het maken van
keuzes daarin. Daarna breed fietsbeleid voor de hele stad.

1.4 OV-model voor de
bussen in Haarlem

Het versterken van regionale ov-bereikbaarheid c.q. de
gehele reisketen voor de inwoners.

1.5
Verkeersregelinstallaties:
groen voor fietsers

Aantrekkelijkheid fietsverkeer verbeteren door langer of
vaker oversteektijd voor fietsers te geven bij
verkeerslichten.

2 Ondergronds
ruimtegebruik en regie
objecten op straat

Bepalen welke objecten in de openbare ruimte (nog)
worden toegestaan, inclusief verschijningsvorm en
locaties.

3 Integraal groenbeleid Bepalen hoe de waarde van groen (zoals welzijn,
gezondheid, klimaatadaptatie) wordt geïntegreerd in
beleid.

4 Stedelijke distributie Bepalen hoe het anders organiseren van stedelijke
distributie kan bijdragen aan de doelen van de SOR.
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5 Ontmoeten, spelen en
bewegen in de stad in
combinatie met
toegankelijkheid

Bepalen wat er nodig is in de openbare ruimte om
ontmoeten, spelen en bewegen te bevorderen, met
speciale aandacht voor de toegankelijkheid voor ouderen,
kinderen en mindervaliden. Door volgens de
uitgangspunten van de Structuurvisie te werken is
toegankelijkheid integraal onderdeel van hoe de openbare
ruimte wordt ingericht.

6 Visie Stadsranden, inclusief
recreatieve waarde
buitengebied

Opstellen kansenkaart voor het b versterken van de
recreatieve, cultuurhistorische, ecologische eb
maatschappelijke waarde van het buitengebied en het
beter toegankelijk maken van het ervan (routes naar en
door het buitengebied).

7 Regionale
bereikbaarheidsvisie

Door de bestaande visie te actualiseren sluit deze aan bij
de uitganspunten van de SOR.
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4. 2025-2030, hoofdlijnen
Voor de tweede periode voorzien we een aantal grotere ingrepen die noodzakelijke zijn voor het
bereiken van de doelen van de SOR, maar waarvoor nog het nodige geregeld en uitgezocht moet
worden (onderzoek, financiering, besluitvorming). Deze maatregelen kunnen nu nog niet meer
concreet worden uitgewerkt. Het Uitvoeringsprogramma 2020-2040 is niet statisch en zodra meer
duidelijk wordt over deze maatregelen wordt dit verwerkt in het uitvoeringsprogramma.

Maatregelen voor deze periode zijn bijvoorbeeld:
• herstructurering van de Rijksstraatweg, Zijlweg en Wagenweg tot stadsstraat;
• herstructurering van de Oudeweg;
• het realiseren van groene scheggen aan de nood- en zuidkant in ontwikkelzone Oostpoort;
• ecologische routes versterken, noord-zuid en oost-west;
• aanleggen van twee bomenrijen Paul Krugerkade.
• delen van de snelfietsroute naar Schiphol;
• delen van de fietsring;
• verbeteren oversteken Westelijke Randweg.
• herinrichting van het stationsplein;
• de opwaardering van P&R bij station Haarlem Spaarnwoude.
• linksaf slaan mogelijk maken op de Prinsenbrug, in combinatie met de aanpak Catharijnebrug

'Park en Walk' naar de binnenstad;
• betere doorstroming Amerikaweg Schipholweg door ongelijkvloerse kruising voor fietsers;

Voor deze periode zijn de SOR-budgetten nog niet vastgelegd. De meerjarenbegroting die is
vastgesteld loopt tot en met 2024. De budgetten moeten ook in de periode daarna opgenomen
worden in begroting. Voor mobiliteit geldt daarbij dat voor het realiseren van de doelen ven de
Structuurvisie de budgetten verder opgehoogd moeten worden.
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5. 2030-2040, contouren
Als we verder in de toekomst kijken, worden de onzekerheden groter. Voor 2025 is redelijk zicht
hoe de stad er dan uit zal zien, maar voor 2030, 2035 of 2040 is dit veel moeilijker. Toch is het
belangrijk iets te zeggen over de lange termijn. De maatregelen die tussen 2030 en 2040 worden
uitgevoerd worden nog niet uitgewerkt, maar wel worden de contouren gegeven, zodat vanaf 2020
gestart kan worden met het leggen van de juiste basis.

Op de lange termijn spelen een aantal grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals rond de
Amsterdamse Vaart in Ontwikkelzone Spaarnesprong. Andere voorbeelden zijn de vertramming
van HOV-lijnen, het aanleggen van meer waterverbindingen, zoals tussen de Houtvaart en de Delft,
het vervolmaken van de
fietsring rond de binnenstad en
een plantsoen in de
Ontwikkelzone
Spaarndamseweg
(Boeroestraat).

Op regionaal niveau is op de
lange termijn verdere
versterking van de
bereikbaarheid nodig. Op korte
termijn investeren we in goede
alternatieven voor de auto in
de stad. Bijvoorbeeld in
maatregelen die belangrijk zijn
voor de voetganger, fiets, openbaar vervoer en smart mobility. Als op de middellange en lange
termijn de alternatieven op orde zijn, zal autogebruik in de stad verder af kunnen nemen. Dit geldt
ook voor het doorgaand verkeer. Om de stad leefbaar te houden zet de gemeente op de lange
termijn in op de realisatie van een Regioring. De Regioring leidt doorgaand verkeer buiten de stad
om. Zodat de beperkte ruimte in de stad kan worden ingezet voor groen en andere vormen van
vervoer.

Aan het eind van komend decennium zal er voldoende zicht zijn op de (door)ontwikkeling van de
stad. Op dat moment worden maatregelen geselecteerd en uitgewerkt voor de periode 2030-2040.

Ook voor deze periode geldt dat structureel hogere budgetten nodig zijn om de langere termijn
maatregelen te kunnen realiseren.
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6. Monitoring en adaptatie

6.1 Monitoring voortgang uitvoering en adaptie

Gedurende het jaar wordt de voortgang van de
uitvoering van maatregelen en projecten gemonitord. Dit
kan leiden tot aanpassingen in het
uitvoeringsprogramma (zie paragraaf 2.4).
We sluiten hiervoor aan bij de Planning & Control-cyclus
en in het bijzonder bij het Gebiedsprogramma.

Ieder jaar wordt bij de kadernota ter informatie het
concept Gebiedsprogramma aangeboden. In het
Gebiedsprogramma staan de voorgenomen projecten uit
de clusters sociaal, fysiek en burger en bestuur voor de
komende vijf jaar. De SOR-maatregelen en projecten
zullen herkenbaar aan het gebiedsprogramma worden
toegevoegd. Daarmee is er ieder jaar een geactualiseerd
overzicht voor de komende vijf jaar. Het
Gebiedsprogramma is een dynamisch instrument;
gedurende het jaar wordt het bijgesteld op basis van de
dagelijkse realiteit. Het sluit daarmee goed aan op het
adaptieve karakter van de SOR-maatregelen. De actuele

versie van het Gebiedsprogramma is via de online applicatie altijd raadpleegbaar.
Bij de Programmabegroting wordt ieder jaar het definitieve Gebiedsprogramma, met daarin het
uitvoeringsprogramma voor het komende jaar door het college vastgesteld. In dit
uitvoeringsprogramma worden de SOR-maatregelen en projecten voor dat betreffende jaar
opgenomen2.
In of bij de Bestuursrapportage zal over de voortgang van de uitvoering in het lopende jaar worden
gerapporteerd en in of bij de jaarstukken zal de uitvoering van het afgelopen jaar worden
verantwoord.

6.2 Monitoring voortgang programma

Naast de voortgang en adaptie van de uitvoering van concrete maatregelen monitoren we ook de
voortgang van het programma als geheel: Wordt met de uitvoering bijgedragen aan het bereiken
van de doelen van de SOR?

Bestaande indicatoren in de Programmabegroting zeggen deels iets over het bereiken van de
doelen van de SOR. Voorbeelden zijn 'het groenoppervlak van de openbare ruimte', 'oordeel van
Haarlemmers over het totaal van voorzieningenniveau voor de fiets' en 'percentage Haarlemmers
dat overlast ondervindt van parkeren in de eigen buurt.'

2 In het gebiedsprogramma 2020-2025 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma 2020 zijn nog geen
SOR-maatregelen voor 2020 opgenomen. Deze documenten zijn vastgesteld vóór dit
Uitvoeringsprogramma SOR 2020-2040.
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Een deel van de hoofdkeuzes van de SOR is nog onderbelicht. Denk aan klimaatadaptatie, ruimte
voor de voetganger, duurzame mobiliteit, de auto te gast in het centraal stedelijk gebied,
ketenmobiliteit en bundeling van autoverkeer op de grote ring. Er is onderzoek gedaan naar
mogelijke indicatoren hiervoor. De uitwerking hiervan (haalbaarheid, financiering van de metingen,
capaciteit) gaat de komende tijd plaatsvinden. Daarbij wordt ook gekeken welke indicatoren in de
Planning & Control-documenten een plaats kunnen krijgen en welke indicatoren op SOR- of
beleidsveldniveau worden gehanteerd.

In 2023 starten we met de voorbereiding voor een nieuw uitvoeringsprogramma waarin we de
concrete maatregelen voor de periode 2025-2030 benoemen. Dit nieuwe programma wordt
gebaseerd op een evaluatie van de voortgang van de periode 2020-2025, inhoudelijke en financiële
ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Bij de Kadernota 2024 zal een door het college vastgesteld
geactualiseerd uitvoeringsprogramma ter informatie worden aangeboden.

We willen op termijn dit uitvoeringsprogramma overbodig maken omdat alle reguliere ingrepen in
de openbare ruimte conform de uitgangspunten van SOR gedaan worden en de 'SOR-maatregelen'
zijn opgenomen in de meerjarenplanning en het investeringsprogramma. Belangrijke voorwaarde
daarbij is dat het budget voor ingrepen in de openbare ruimte voldoende is om op conform de SOR
te werken.
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7. Kosten, dekking en
cofinanciering

7.1 Kosten maatregelenpakket 2020-2025

De kosten van de maatregelen zijn grof ingeschat op basis van kengetallen (prijspeil september
2019), gebaseerd op landelijke cijfers voor grond-, weg- en waterbouw en ervaringscijfers uit
Haarlemse projecten. Er is uitgegaan van budgetten exclusief BTW3.

Er zijn grote onzekerheidsmarges in de
kosten want een aantal maatregelen is
nog niet concreet genoeg uitgewerkt. Bij
de nadere uitwerking worden de
maatregelen duidelijker en de marges
kleiner.
De berekening is nog exclusief zaken die
nu nog niet te voorzien zijn, zoals
aanvullende eisen en wensen
belanghebbenden en aanvullende
onderzoeken die noodzakelijk blijken. De
kosten voor voorbereiding, advisering en
toezicht zijn al wel meegenomen.

Verder leiden aanpassingen in de openbare ruimte vaak tot een wijziging van de beheerkosten. De
aanleg van nieuwe (elementen in de) openbare ruimte leiden tot hogere beheerkosten, maar
verandering van gebruikte materialen kan ook leiden tot lagere beheerkosten. De precieze wijziging
kan pas worden berekend tijdens het ontwerpproces. Dit wordt bij de besluitvorming van
individuele projecten meegenomen.

7.2 Beschikbare budgetten

In de Kadernota 2018 zijn structureel exploitatie- en investeringsmiddelen beschikbaar gesteld
specifiek voor de uitvoering van de Structuurvisie.
Een deel van het beschikbare budget is apart gezet voor de aanstelling van een stadsecoloog, extra
capaciteit voor duurzame mobiliteit en toegankelijkheidsmaatregelen. Bij de programmabegroting
2020-2024 zijn ook taakstellingen gezet op de SOR-budgetten.

3 Als de gemeente handelt als overheid, en dat is vrijwel altijd het geval bij projecten in de openbare
ruimte, is de BTW te declareren bij het BTW-compensatiefonds.
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Exclusief deze inzet zijn de volgende budgetten voor de SOR opgenomen in de begroting en het
investeringsplan:

(bedragen x 1.000)

Behalve de budgetten die specifiek voor de uitvoering van de Structuurvisie beschikbaar zijn
gesteld, zijn er in de begroting ook andere budgetten om de kosten van beleid en maatregelen uit
het uitvoeringsprogramma te dekken.
• De kosten van het opstellen van aanvullend kaderstellend beleid en de uitwerking van

beleidsmaatregelen komen niet allemaal ten laste van de SOR-budgetten. Er zijn hiervoor ook
middelen beschikbaar binnen Programma 4 en 5 van de begroting.

• Waar het mogelijk is SOR-maatregelen te koppelen aan (vervangings-)onderhoud kan gebruik
worden gemaakt van de daarvoor gereserveerde middelen.

• Op inhoudelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld voor fietsparkeren zijn middelen beschikbaar.
• Maatregelen kunnen mede bekostigd worden uit bijdragen van ontwikkelaars en uit

grondexploitaties, met name in de ontwikkelzones omdat SOR-maatregelen nodig zijn om de
groei te faciliteren.

• Incidenteel een beroep op een reserve als bijvoorbeeld de bestemmingsreserve groei van
Haarlem.

7.3 Externe dekkingsbronnen

Er zijn verschillende mogelijkheden voor subsidie of cofinanciering bij andere overheden om
aan te wenden voor de maatregen uit de SOR. Enkele voorbeelden waar we nader onderzoek
naar doen zijn:
• Provincie Noord-Holland: doorstromingsmaatregelen OV, (OV-)knooppunten en

verkeersveiligheid.
• Vervoerregio Amsterdam: realisatie regionale fietsroutes.
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• Rijk: subsidies voor maatregelen die bijdragen aan klimaatadaptatie en de BO MIRT-gelden
(Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, ruimte en Transport) voor onder
andere snelfietsroutes.

• Rijnland: subsidies voor maatregelen die bijdragen aan efficiënt watermanagement.
• En uiteraard de middelen die het Rijk onlangs beschikbaar heeft gesteld (de zogenaamde

woningbouwimpuls voor nieuwbouw in de grote steden van 1 miljard).

Naarmate we er meer in slagen om samen met partners maatregelen te realiseren kan een groter
deel van het adaptief programma worden gerealiseerd.
Binnen de gemeente loopt het project belangenbehartiging en lobbystrategie, dat tot doel heeft de
doelen van Haarlem beter te realiseren door samen met andere partijen op te trekken. Daarvoor is
het niet alleen nodig dat we weten wat we willen, maar ook dat Haarlem ambtelijk en bestuurlijk
goed vertegenwoordigd is de diverse gremia, en dat onze interne organisatie op orde is. De
commissie Bestuur ontvangt in het eerste kwartaal van 2020 een informatienota hierover.

7.4 Overzicht met kosten per maatregel (2020-2025)

7.4.1 Maatregelen 2020-2025
In de tabel hieronder wordt per no regret maatregel voor de periode 2020-2025 aangeven wat die
maatregel naar verwachting kost.
De maatregelen worden verspreid over de komende vijf jaar uitgevoerd, en hebben vaak een
doorlooptijd van meerdere jaren. Bijlage 1, paragraaf 4 laat een inschatting van het verwachte
kasritme over de komende jaren zien.

We vinden het verstandig om geld apart te zetten voor als zich tussentijds kansen voordoen.
Bijvoorbeeld als er een subsidie beschikbaar komt waarvoor cofinanciering nodig is, en voor het
SOR-proof maken van herstructureringen. In het Uitvoeringsprogramma zit nu een budget voor
cofinanciering, maar nog niet voor herstructureringen.
Verder is er een elk jaar een klein budget voor het voorbereiden van het beleid uit paragraaf 3.5.2.
Dat geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld het inhuren van externe deskundigheid.

(bedragen x 1.000)
Nr Maatregel Investering Exploitatie Opmerkingen
A1 Ruimte voor

cofinanciering
1.400 50 Jaarlijks is budget beschikbaar

voor cofinanciering van
bijvoorbeeld provinciale
financiering. Voor investeringen
is 1,4 miljoen opgenomen. Voor
exploitatie gaat het om 50.000
á 50.000 per jaar.

A2 Ruimte voor SOR-proof
maken van
herstructureringen

0 Vooralsnog geen middelen voor
beschikbaar.

B Reservering
Beleidstrajecten

20 Structureel voor 5 jaar.
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1 Jaarlijks cohort
ontbrekende schakels
hoofdbomenstructuur,
inclusief boombunkers

150 Structureel voor 6 jaar vanaf
2021.

2 Opknappen
ambassadeurs-plek
Emmaplein /
Koepelkathedraal

300 Per ambassadeursplek wordt
uitgegaan van een gemiddeld
bedrag.

3 Opknappen
ambassadeursplek
Wilsonsplein

300 Per ambassadeursplek wordt
uitgegaan van een gemiddeld
bedrag.

4 Opknappen
ambassadeursplek
Spaansevaartstraat /
Transvaalstraat

300 Per ambassadeursplek wordt
uitgegaan van een gemiddeld
bedrag.

5 Aanpak loop- en
fietsroutes naar scholen

100 Structureel voor 5 jaar. 2020 is
inclusief voorbereidingsbudget.

6 Masterplan Stadsstraten 30 Incidenteel.

7 Fietsparkeren binnenstad 3.000 Betreft een voorlopige
reservering. Besteding wordt
voorgelegd aan de raad.

8 Fietsparkeren bij OV
Houtplein

150 Structureel. 2020 is inclusief
voorbereidingsbudget.

9 Korte termijn oplossing
fietsparkeren bij OV
Spaarnwoude

200 Vooralsnog wordt uitgaan van
en bovengrondse oplossing, ca.
500 fietsparkeerplekken.

10 Fietsparkeren bij OV
R(egio)-net haltes

145 Betreft meerdere locaties en is
inclusief voorbereidingsbudget.

11 Vervallen (technische
wijziging)

12 Overzicht
ruimtereserveringen SOR-
projecten

20 Incidenteel.

13 Oplossen fietsknelpunt
Kennemerplein /
Schoterweg /
Kennemerstraat

1.077

14 Masterplan Fietsring 70 Incidenteel.

15 Fietsnetwerk;
uitvoeringsmaatregelen
n.a.v. verkeersonderzoek
Vijfhoek

1.146 Afhankelijk van de keuze voor
een scenario vallen de kosten
hoger of lager uit.

16 Regionale (snel)fietsroute
Haarlem - Velsen;
Lodewijk van Deijssellaan,
Zijlweg en kruispunten

600 Restant benodigde
cofinanciering.
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17 Korte termijn maatregelen
fietsparkeren bij OV
Stationsplein

125

18 Lange termijn
maatregelen fietsparkeren
bij OV Stationsplein
(uitbreiding fietskelder)

5.000 Uitgaande van uitbreiding
ondergrondse stalling met ca.
2.000 fietsparkeerplekken.

19 Plan van Aanpak
herstructurering
Stadsstraat Rijksstraatweg

40 Incidenteel

20 Faciliteren groei
busverkeer; onderzoek en
inrichting (o.a. (H)OV
knooppunt
Buitenrust/Zuid-Oost)

5.000 60

21 Lobby samen met Velsen
voor Velserverbinding

5 Structureel voor 4 jaar.

22 Onderzoek oplossing
zuidelijke ringtracé

30 Incidenteel

23 Herstructurering
Stadsstraat Europaweg

8.550 Fasering wijkt af van Kadernota
2019

24 Herprofileren
Kennedylaan, Belgiëlaan
en Floris van,
Adrichemlaan

3.000 Fasering wijkt af van Kadernota
2019

7.4.2 Maatregelen Uitvoeringsprogramma 2019
In de tabel hieronder wordt per maatregel uit het Uitvoeringsprogramma 2019 aangeven wat die
maatregel naar verwachting kost. Bijlage 1, paragraaf 4 laat een inschatting van het verwachte
kasritme over de komende jaren zien. Een beschrijving van de deze maatregelen staat in bijlage 1
paragraaf 2.

(bedragen x 1.000)
Nr Maatregel Investering Exploitatie Opmerkingen
19/1 Aanpassen voetpaden

Zuiderhout
30 Voortzetten t.l.v. overheveling

Bestuursrapportage 2019

19/2 Aanleggen tiny forest 40 Voortzetten t.l.v. overheveling
Bestuursrapportage 2019

Handboek Inrichting
Openbare Ruimte

0 Voortzetting niet t.l.v. SOR-
budget

Vergroenen Parklaan 0 Stoppen in afwachting van
planvorming Parklaan

19/3 Natuurvriendelijke oevers 135 Programmeren in later jaar

19/4 Schoteroog nieuwe entree 175 Programmeren in later jaar

19/5 Hoofdbomenstructuur:
Oost en Waarderpolder

100 Programmeren in later jaar
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19/6 Watergangen en duikers
Spaansevaartstraat

270 Programmeren in later jaar

19/7 Vergroenen
Waarderpolder

125 Programmeren in later jaar

19/8 Ambassadeursplek
Voortingsplantsoen

305 Programmeren in later jaar

Reconstructie Nassaulaan 0 Uitstellen naar 2025

19/9 Reconstructie Donkere
Spaarne Koudenhorn

50 Voortzetten t.l.v. overheveling
Bestuursrapportage 2019

Deltaplan fiets 0 Voortzetting niet t.l.v. SOR-
budget

19/10 Onderzoek benodigde
maatregelen Snelfietsroute
Haarlem Schiphol

100 Voortzetten t.l.v. overheveling
Bestuursrapportage 2019

19/11 Onderdoorgang
Scheepmakerskwartier

250 Programmeren in later jaar

19/12 Verkeersveiligheid Oude
weg - Fustweg

335 Programmeren in later jaar

19/13 Stedenbouwkundig plan
transformatie
Stationsgebied

80 Voortzetten t.l.v. overheveling
Bestuursrapportage 2019

19/14 Stimuleren fietsgebruik 100 Voortzetten t.l.v. overheveling
Bestuursrapportage 2019

19/15 Ontwerp Fietsverbinding
Fuikvaartweg

0 Programmeren in later jaar

19/16 Snelfietsroute Velsen
Haarlem Heemstede

0 Programmeren in later jaar
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8. Risico's en beheersmaatregelen
Bij het realiseren van het uitvoeringsprogramma hebben we te maken met een aantal risico's. Het
gaat daarbij om risico's voor het uitvoeringsprogramma als geheel, het gaat niet over de risico's van
individuele maatregelen en projecten.
De SOR heeft een aantal doelen: een aantrekkelijke stad, een gezonde en sociale stad; een
metropolitane economie en een bereikbare stad. Dit uitvoeringsprogramma is gemaakt om die
doelen te bereiken. Er kunnen ongewenste gebeurtenissen zijn waardoor het
uitvoeringsprogramma niet goed kan werken en de doelen van de SOR gevaar lopen. Door de
oorzaak van de ongewenste gebeurtenis aan te pakken wordt het risico beheersbaar gemaakt.

1 Oorzaak Bestuurlijke wens tot snelle realisatie ontwikkelzones.
Gebeurtenis Er zijn onvoldoende mogelijkheden SOR-maatregelen te laten landen

in de zones.
Gevolg Er worden onomkeerbare keuzes gemaakt met een negatieve impact

op de SOR-doelen.
Beheersmaatregel In besluitvorming toepassen en uitkomsten van het afwegingskader

SOR inzichtelijk hebben.

2 Oorzaak De beschikbare middelen nemen af.
Gebeurtenis Door crisis of bezuinigingen wordt de financiële ruimte om de SOR-

doelen te realiseren kleiner.
Gevolg Maatregelen worden met een lagere kwaliteit, later of niet

uitgevoerd.
Beheersmaatregel Middelen langjarig oormerken.

3 Oorzaak Grote concurrentie op de arbeidsmarkt.
Gebeurtenis Er ontstaat een capaciteitstekort in de organisatie om SOR-

maatregelen mogelijk te maken.
Gevolg Het uitvoeringsprogramma vertraagt of komt (deels) stil te liggen.
Beheersmaatregel Aantrekkelijkheid gemeente als werkgever behouden.

Middelen reserveren voor externe inhuur.

4 Oorzaak Reguliere projecten in de openbare ruimte hebben een tekort aan
financiële middelen.

Gebeurtenis Middelen bestemd voor de SOR verschuiven naar reguliere projecten.
Gevolg Het uitvoeringsprogramma vertraagt of de kwaliteit wordt lager.
Beheersmaatregel In besluitvorming toepassen en uitkomsten van het afwegingskader

SOR inzichtelijk hebben.

5 Oorzaak Onvoldoende draagvlak bij inwoners voor SOR-maatregelen.
Gebeurtenis Maatregelen om de SOR-doelen te realiseren worden niet

doorgevoerd.
Gevolg Het uitvoeringsprogramma vertraagt; de integraliteit van het

programma vermindert.
Beheersmaatregel Vroegtijdig inwoners betrekken.

Ambassadeurs inzetten.
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Bijlage 1: Maatregelenpakket
2020-2025
In deze bijlage zijn verschillende overzichten opgenomen. Naast formats van de maatregelen die in
deze periode worden uitgevoerd zijn ook maatregelen vermeld die overgekomen zijn uit het
Uitvoeringsprogramma 2019 en de adaptieve maatregelen.

1. Beschrijving maatregelen 2020-2025

In de beschrijvingen vanaf de volgende pagina wordt per maatregel aangegeven aan welke
hoofdkeuzes uit de Structuurvisie wordt bijgedragen. De verklaring van de symbolen is de
volgende.
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Maatregel 1 Jaarlijks cohort ontbrekende schakels
hoofdbomenstructuur, inclusief boombunkers

Omschrijving maatregel
Het toevoegen van de ontbrekende schakels in de bomenstructuur draagt bij aan het lopende project
‘Planten 1.700 extra bomen’, een van de concrete  acties uit het coalitieprogramma Duurzaam doen.
Voor de SOR-doelen is vooral het aanhelen van de hoofdbomenstructuur van belang en hier kunnen
beide maatregelen elkaar versterken.
Daarnaast is budget nodig om nieuwe bomen in de hoofdbomenstructuur te voorzien van
boombunkers. Om goede groeiplaatsomstandigheden voor de bomen te genereren en het opdrukken
van verharding tegen te gaan.
Andere onderdelen van het project 1.700 bomen zijn het vergroenen van de openbare ruimte in de
meest versteende wijken, het beschermen en verbeteren de parken en landschappen en het toevoegen
van 1.700 bomen, of het op andere wijze vergroenen met hetzelfde effect.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR Belangengroepen en

omwonenden
Realisatiefase 2021 BBOR
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 900.000 150.000 SOR
exploitatie voor 6
jaar

Nee

Investering
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Maatregel 2 Opknappen ambassadeursplek
Emmaplein/Koepelkathedraal

Omschrijving maatregel
Het Emmaplein is een van de locaties waar de gemeente kansen ziet om te vergroenen en
klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Er is ook een initiatief vanuit de buurt om het hele gebied
rond de Koepelkathedraal te verbeteren en als verblijfsgebied in te richten. Gefaciliteerd door de
gemeente onderzoekt de initiatiefgroep de mogelijkheden voor een stadspark, met een functie voor
omwonenden, voor Haarlemmers en bezoekers van onze stad. Het vergroenen van het gebied om de
kathedraal doet recht aan de schoonheid van dit erfgoed.
Nu al is duidelijk dat het ontwerp in fasen wordt uitgevoerd, waarbij de eerste ingrepen uit de SOR-
middelen kunnen worden bekostigd en verder wordt aangesloten op vervanging en onderhoud van het
gebied. In het ontwerp worden klimaatadaptieve maatregelen verwerkt.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR en OMB Belangengroepen en

omwonenden
Realisatiefase 2021 BBOR
Nazorgfase 2022 BBOR

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 300.000 SOR-Bijdrage

300.000
Nee
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Maatregel 3 Opknappen ambassadeursplek Wilsonsplein

Omschrijving maatregel
Het Wilsonsplein is een van de locaties waar de gemeente kansen ziet om te vergroenen en
klimaatadaptieve maatregelen te nemen. De inrichting is nu vooral gericht op jeugd en de plek is deels
versteend. Er zijn kansen om te vergroenen en het gebied aantrekkelijker te maken voor een bredere
groep.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2021 BBOR en OMB Belangengroepen en

omwonenden
Realisatiefase 2022 BBOR
Nazorgfase 2023 BBOR

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 300.000 SOR-Bijdrage

300.000
Nee
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Maatregel 4 Opknappen ambassadeursplek
Spaansevaartstraat/Transvaalstraat

Omschrijving maatregel
De Spaansevaartstraat/Transvaalstraat is een van de locaties waar de gemeente kansen ziet om te
vergroenen en klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Dit deel van Haarlem is een van de meest
versteende delen. De verblijfskwaliteit in combinatie met klimaatadaptie kan hier worden vergroot.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2023 BBOR en OMB Belangengroepen en

omwonenden
Realisatiefase 2023 BBOR
Nazorgfase 2025 BBOR

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 300.000 SOR-Bijdrage

300.000
Nee
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Maatregel 5 Aanpak loop- en fietsroutes naar scholen

Omschrijving maatregel
Een van de hoofddoelen van de Structuurvisie Openbare Ruimte is om inwoners te verleiden vaker te
voet of met de fiets te gaan in plaats van met de auto. Dit begint al bij de schoolgaande jeugd (en de
ouders); jong geleerd is oud gedaan. Door loop- en fietsroutes naar scholen veiliger en aantrekkelijker
te maken, worden deze een beter alternatief voor de auto. Allereerst is onderzoek nodig om te bepalen
welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Hieruit volgt een actieplan om de verkeersveiligheid rondom
scholen te verbeteren. Vervolgens wordt dit uitgevoerd. Het onderzoek wordt gecombineerd met een
trottoirscan (toegankelijkheid, aantrekkelijkheid).

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR en JOS Politie, scholen en

omwonenden,
Provincie Noord
Holland

Realisatiefase 2020 en verder BBOR
Nazorgfase 2025 BBOR

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 500.000 100.000 voor 5
jaren

Ja Regelingen m.b.t
verkeersveiligheid

Investering
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Maatregel 6 Masterplan Stadsstraten

Omschrijving maatregel
Meerdere straten in Haarlem zijn van oudsher belangrijke en inmiddels drukke toegangswegen voor
verkeer van en naar het centrum. De huidige situatie is vaak onveilig door te smalle fietspaden en
trottoirs en nodigen niet uit om er te verblijven. Om aan de doelstelllingen van de SOR te voldoen moet
er budget beschikbaar worden gesteld om een plan van aanpak te maken voor de herstructuring van de
Rijksstraatweg, Europaweg, Wagenweg, Zijlweg en Amsterdamse Vaart naar stadsstraten.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR en OMB Belangengroepen,

ondernemers en
omwonenden

Realisatiefase 2020 BBOR
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 30.000 SOR-Bijdrage

30.000
Nee
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Maatregel 7 Fietsparkeren binnenstad

Omschrijving maatregel
De komende jaren krijgt de binnenstad te maken met een grote toename van fietsen. Voor een goede
verblijfskwaliteit van de openbare ruimte is het belangrijk dat fietsparkeren goed wordt geregeld. Bij
voorkeur wordt fietsparkeren ondergronds opgelost, maar dat is niet altijd mogelijk. Mogelijke locaties
zijn de Nieuwe Groenmarkt, Botermarkt en Grote Houtstraat. Het vergt grote investeringen in
stallingsmogelijkheden. De hoogte daarvan is afhankelijk van de te maken keuzes, zoals aantallen
fietsparkeerplekken, bovengrondse of ondergrondse oplossingen en de concrete locaties in de stad
(grondprijs).
Naar verwachting is minimaal 30 miljoen euro nodig om voldoende fietsparkeerplekken te realiseren in
de stad. Dit wordt uitgewerkt in het Actieplan Fiets. In het investeringsplan is reeds 5 miljoen
beschikbaar voor fietsparkeren voor de hele stad. Vanuit de SOR-budgetten wordt dit met 3 miljoen
aangevuld.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR Centrummanagementg

roep,
belangengroepen,
bewoners, Provincie
Noord-Holland

Realisatiefase 2020-2025 BBOR Vaste
uitvoeringspartners van
de gemeente

Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 30 miljoen Regulier: 5

miljoen
SOR-Bijdrage
3 miljoen

Ja Afhankelijk van de
locatie
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Maatregel 8 Fietsparkeren bij OV Houtplein

Omschrijving maatregel
Het Houtplein en omgeving is een belangrijk openbaar vervoersknooppunt. Om het gebruik van het
openbaar vervoer te stimuleren moeten er voldoende en goede stallingsmogelijkheden voor de fiets
zijn. Daarnaast is het Houtplein een toegang tot het centrum en voor een goede verblijfskwaliteit van
de openbare ruimte in het centrum is het belangrijk dat fietsparkeren goed wordt geregeld. Bij
voorkeur wordt fietsparkeren ondergronds opgelost, maar dat is niet altijd mogelijk. Er moeten extra
voorzieningen bij het Houtplein gerealiseerd worden.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR Centrummanagementg

roep,
belangengroepen,
omwonenden,
Provincie Noord-
Holland

Realisatiefase 2020-2025 BBOR
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 150.000 SOR-bijdrage:
150.000 voor 5
jaren

Ja Provincie Noord-
Holland

Investering
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Maatregel 9 Korte termijn oplossing fietsparkeren bij OV
Spaarnwoude

Omschrijving maatregel
Haarlem kiest voor versterking van de ketenmobiliteit. Ketenmobileit betekent dat mensen tijdens hun
reis op een snelle en gemakkelijke manier de fiets, het openbaar vervoer en de auto kunnen
combineren. Voldoende stallingsaanbod bij het station is hiervoor belangrijk. Vooruitlopend op de
ontwikkeling van ontwikkelzone Oostpoort moet de capaciteit aan de zuidkant op korte termijn
uitgebreid worden. De ruimtelijke inpasbaarheid wordt onderzocht en er worden 500 plekken op
maaiveldniveau toegevoegd.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

 ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR Belangengroepen,

ondernemers, Prorail,
Provincie Noord-
Holland

Realisatiefase 2021 BBOR
Nazorgfase 2022 BBOR

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 200.000 SOR-bijdrage:

200.000
Ja Prorail, Provincie

Noord-Holland
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Maatregel 10 Fietsparkeren bij OV R(egio)net haltes

Omschrijving maatregel
Haarlem kiest voor versterking van de ketenmobiliteit. Ketenmobileit betekent dat mensen tijdens hun
reis op een snelle en gemakkelijke manier de fiets, het openbaar vervoer en de auto kunnen
combineren. Voldoende stallingsaanbod bij R-net haltes is hiervoor belangrijk. Er is behoefte aan
uitbreiding van minimaal 650 fietsparkeerplekken bij 11 R-net haltes in Schalkwijk, Oost en Noord. In
de periode 2020-2025 zal een deel hiervan worden uitgevoerd.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

 ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR Provincie Noord-

Holland en
omwonenden

Realisatiefase 2020-2025 BBOR Vaste
uitvoeringspartners van
de gemeente, Provincie
Noord-Holland

Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 345.000 -SOR-bijdrage
onderzoek 20.000
-SOR-bijdrage
uitvoering
125.000
-Derden
uitvoering:
200.000

Ja Provincie Noord-
Holland

Investering
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Maatregel 12 Overzicht ruimtereserveringen SOR-projecten

Omschrijving maatregel
In het kader van Programma Groei en de invulling in de ontwikkelzones worden plannen en ontwerpen
voor de stad gemaakt. Daarbij moet wel genoeg rekening gehouden worden met ruimte die benodigd is
voor grotere SOR-projecten op de langere termijn, zoals tunnels onder de Westelijke Randweg in de
toekomst. Deze benodigde ruimtereserveringen moeten (op een kaart) in beeld worden gebracht.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 OMB, BBOR, PG
Realisatiefase 2020
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 20.000 SOR-bijdrage:
20.000

Nee

Investering
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Maatregel 13 Oplossen fietsknelpunt
Kennemerplein/Schoterweg/Kennemerstraat

Omschrijving maatregel
De capaciteit van de fietsverbinding Rijksstraatweg met het stationsgebied is onvoldoende door de
grote drukte. Door het verbeteren van de fietsroute komt er meer (veilige) ruimte voor fietsers.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2023 BBOR Omwonenden,

belangengroepen en
ondernemers

Realisatiefase 2023-2024 BBOR
Nazorgfase 2025 BBOR

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 3 miljoen Regulier/IP

GOB60:
1,85 miljoen
SOR-bijdrage:
1,077 miljoen
Derden:
73.000

Ja Er wordt
nagegaan over
eerder toegezegd
externe
financiering door
Provincie Noord-
Holland
beschikbaar is
voor deze
maatregel c.q. er
wordt een nieuwe
aanvraag gedaan.
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Maatregel 14 Masterplan Fietsring

Omschrijving maatregel
In de SOR staat opgenomen dat er een fietsring noodzakelijk is om de druk op de binnenstad te
verlichten. Deze fietsring verknoopt alle regionale fietsroutes met elkaar en zorgt ervoor dat fietsers
die niet in het hart van de binnenstad hoeven te zijn, er op een snelle, comfortabele manier omheen
kunnen.  Daarvoor moet een ruimtelijk ontwerp worden gemaakt en moet de realisatie worden
geprogrammeerd.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 OMB, BBOR Belangengroepen,

Provincie Noord-
Holland

Realisatiefase 2020 OMB, BBOR
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 70.000 SOR-bijdrage:
70.000 incidenteel

Nee

Investering
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Maatregel 15 Fietsnetwerk; uitvoeringsmaatregelen n.a.v.
verkeersonderzoek Vijfhoek

Omschrijving maatregel
Er worden vier scenario’s onderzocht om de leefbaarheid in de Vijfhoek te verbeteren en overlast te
verminderen.
Welk scenario de voorkeur heeft is nog niet bekend. De scenario’s lopen uiteen van het autoluw maken
van de Vijfhoek tot het omvormen van de Barrevoetestraat/Keizerstraat naar een fietsstraat. De mate
van realisatie, en daarmee de hoogte van onderstaand budget, is afhankelijk van keuze voor scenario
en dekkingsmogelijkheden.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR Bewoners,

Centrummanagementg
roep, Provincie Noord-
Holland

Realisatiefase 2020-2021 BBOR Vaste
uitvoeringspartners van
de gemeente

Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 1,35 miljoen SOR-bijdrage:

1,146 miljoen
Derden:
204.000

Ja € 204.160 door
Provincie
toegezegd voor
herinrichting
fietsknelpunt
Barrevoetestraat /
Keizerstraat
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Maatregel 16 Regionale (snel)fietsroute Haarlem-Velsen
onderdeel Lodewijk van Deijssellaan, Zijlweg en
kruispunten

Omschrijving maatregel
Dit deel van de(snel)fietsroute ligt in Haarlem. Overige delen zijn ondergebracht bij de Provincie Noord-
Holland en de buurgemeenten. In Haarlem gaat het om de Lodewijk van Deijssellaan die een fietsstraat
wordt en waarbij de fietser voorrang krijgt op de aansluitende kruispunten. Op de hoek van de Zijlweg
met de Westelijke Randweg wordt een tweerichtingsfietspad aangelegd, met nieuwe oversteek zodat
de fietsers beter kunnen oversteken.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR Provincie Noord-

Holland,
belangengroepen,
omwonenden

Realisatiefase 2021-2022 BBOR Vaste
uitvoeringspartners van
de gemeente

Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 600.000 SOR-bijdrage:

600.000
Ja Provincie Noord-

Holland, Rijk, GR
Bereikbaarheid
Zuid-
Kennemerland
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Maatregel 17 Korte termijn maatregelen fietsparkeren bij OV
Stationsplein

Omschrijving maatregel
Momenteel wordt een visie op de toekomst van het Stationsplein voorbereid. Duidelijk is dat de
capaciteit van het fietsparkeren zal moeten groeien. Vooruitlopend op de visie moeten al tijdelijke
maatregelen worden genomen om de capaciteit te vergroten. Op de korte termijn worden op het
maaiveld tijdelijk extra, dubbellaags fietsenrekken geplaatst in de openbare ruimte. Naar de ruimtelijke
inpasbaarheid is nog nader onderzoek nodig.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR Prorail, NS, Provincie

Noord-Holland,
belangengroepen,
Centrummanagement-
groep

Realisatiefase 2020 BBOR Vaste
uitvoeringspartners van
de gemeente

Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 500.000 SOR-bijdrage:

125.000
Ja Provincie Noord-

Holland, Prorail
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Maatregel 18 Lange termijn maatregelen fietsparkeren bij OV
Stationsplein (uitbreiding fietsenkelder)

Omschrijving maatregel
Naast de vergroting van de capaciteit op maaiveldniveau (maatregel 7a) is er ruimte om de huidige
fietsenkelder an de zuidzijde van het station te vergroten. Deze ingreep zal naar verwachting de
ontwikkeling van het Stationsplein niet in de weg zitten. Er kunnen naar verwachting 2000 plaatsen
worden toegevoegd. Hier is nog wel aanvullend onderzoek voor nodig.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020-2021 BBOR Prorail, NS, Provincie

Noord-Holland,
belangengroepen,
Centrummanagement-
groep

Realisatiefase 2022-2024 BBOR Vaste
uitvoeringspartners van
de gemeente

Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 5 miljoen SOR-bijdrage:

5 miljoen
Ja Rijk, Provincie

Noord-Holland
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Maatregel 19 Plan van aanpak herstructurering Stadsstraat
Rijksstraatweg

Omschrijving maatregel
De Rijksstraatweg is een belangrijke en drukke toegangsweg voor verkeer van en naar het centrum en
tevens een belangrijke HOV-route. De huidige situatie is onveilig door te smalle fietspaden en trottoirs
en nodigt niet uit om te te verblijven. Er wordt veel budget geinvesteerd in tijdelijke oplossingen om
door de boomwortels opgdrukte fietspaden te herstellen. Deze tijdelijke oplossingen dragen niet bij
aan de Structuurvisie Openbare Ruimte. Om aan de doelstelllingen van de SOR te voldoen moet er
budget beschikbaar worden gesteld om een plan van aanpak te maken voor de herstructuring van de
Rijksstraatweg en de transformatie naar stadsstraat (passend binnen het masterplan stadsstraten, zie
maatregel 6).

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR en OMB Provincie Noord-

Holland, omwonenden,
belangengroepen,
ondernemers

Realisatiefase 2020 BBOR
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 40.000 SOR-bijdrage:
40.000

Nee

Investering
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Maatregel 20 Faciliteren groei busverkeer; onderzoek en
inrichting (o.a. (H)OV knooppunt
Buitenrust/Zuid-Oost)

Omschrijving maatregel
Om de groei van het busverkeer de komende jaren te faciliteren, wordt gekeken naar
(her)routeringsmogelijkheden van het busverkeer en bijbehorende voorzieningen (haltes, knooppunten
en fietsparkeren). Een belangrijk onderdeel daarvan is het bundelen van openbaar vervoerslijnen bij de
toegangspoort naar Schalkwijk gebundeld op een knooppunt. Deze maatregel staat ook  in de regionale
bereikbaarheidsvisie. Herroutering is onderdeel is van de visievorming voor het Stationsplein. Door
verplaatsing is er de mogelijkheid om de druk van busverkeer in en door de stad te verminderen,
kunnen de mogelijkheden van het Stationsplein beter benut worden en kan een betere HOV verbinding
van Haarlem-Noord naar Amsterdam-Zuid, Haarlemmermeer en Schiphol gerealiseerd worden.
Om het knooppunt te realiseren moeten op het traject haltes verplaatst worden en fietsparkeren en
P+R worden toegevoegd. Er liggen dan tevens kansen het groen te versterken en bomen toe te voegen
bij het knooppunt.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2019-2022 OMB, PG Provincie Noord-

Holland, omwonenden,
belangengroepen,
ondernemers,
omwonenden

Realisatiefase 2022-2024 BBOR
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 60.000 SOR-bijdrage:
60.000 incidenteel

Ja (onderzoek) Provincie Noord-
Holland

Investering 5 miljoen SOR-bijdrage:
5 miljoen

Ja Provincie Noord-
Holland; GR Zuid-
Kennemerland
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Maatregel 21 Lobby samen met Velsen voor Velserverbinding

Omschrijving maatregel
De zogeheten Velserverbinding A9 - N208 is een belangrijk onderdeel van de regioring waar het
autoverkeer kan worden gebundeld. Deze verbinding is ook opgenomen in de regionale
bereikbaarheidsvisie en de studie Rottepolderplein. De gemeente kan deze maatregel niet zelf
realiseren maar wel door een goede lobby, samen met de gemeente Velsen, de realisatie bevorderen.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2019-2023 BBOR GR Bereikbaarheid

Zuid-Kennemerland,
gemeente Velsen,
Provincie Noord-
Holland,
Rijkswaterstaat

Realisatiefase
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 20.000 SOR-bijdrage:
20.000 voor 4
jaren

Nee

Investering
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Maatregel 22 Onderzoek oplossing zuidelijke ringtracé

Omschrijving maatregel
Het doel is de doorstroming van het autoverkeer ter hoogte van de N205 (tussen N208 en kruispunt
Schipholweg/Amerikaweg) te verbeteren. Idealiter gebeurt dit ongelijkvloers, dit komt ten goede aan
de verblijfskwaliteit van het gebied en er komt meer bovengrondse ruimte voor voetgangers, fietsers,
groen en recreatie en zorgt voor een betere verbinding tussen de wijken in oost.
In het verleden zijn onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden en kosten, hieruit komt een aanzienlijk
investeringsbedrag (tussen de 200-600 miljoen). Op korte termijn is geen budget en/of externe
financiering om deze maatregel uit te voeren. Het is onzeker of die er op langere termijn wel is.
Als de maatregel niet ongelijkvloers kan worden uitgevoerd, ligt er nog steeds een opgave de
doorstroming op het zuidelijk tracé van de regioring te verbeteren. In het mobiliteitsbeleid en -plan dat
in 2020 wordt opgesteld, worden de kosteneffectiviteit en haalbaarheid van de maatregel afgewogen
in samenhang met andere maatregelen om de beoogde doelen te halen.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020 BBOR GR Bereikbaarheid

Zuid-Kennemerland,
Provincie Noord-
Holland

Realisatiefase 2020 BBOR
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie 30.000 SOR-bijdrage:
30.000

Nee

Investering
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Maatregel 23 Herstructurering Stadsstraat Europaweg

Omschrijving maatregel
De Europaweg is een belangrijke en drukke toegangsweg voor Schalkwijk en vanuit Schalkwijk naar het
centrum. Om aan de doelstellingen van de SOR te voldoen moet de Europaweg worden
geherstructureerd en getransformeerd naar een stadsstraat. De maatregel is gerelateerd aan het
realiseren van een OV-knooppunt Buitenrust (maatregel 20) en aan de gebiedsontwikkelingen in
waarin langs de Europaweg veel woningen worden toegevoegd.
In de Structuurvisie (2017) is deze maatregel onderdeel van het sleutelproject Europaweg.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020-2022 BBOR Provincie Noord-

Holland,
belangengroepen,
ondernemers,
omwonenden

Realisatiefase 2023-2024 BBOR
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 8,55 miljoen SOR-bijdrage:

8,55 miljoen
Ja, in eerste
instantie voor
onderzoek

Provincie Noord-
Holland
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Maatregel 24 Herprofileren van de Kennedylaan, Belgiëlaan en
Floris van Adrichemlaan

Omschrijving maatregel
Met de herprofilering van de Belgiëlaan, Kennedylaan en Floris van Adrichemlaan wordt de recreatieve
route vorm gegeven die de Poelpolder verbindt met het pontje over het Spaarne (en verder). De route
is qua vorm eenduidig en over de gehele lengte herkenbaar. Bij de herprofilering wordt zoveel mogelijk
uitgegaan van de bestaande bomen waar omheen de verkeersruimte wordt ontworpen. De
verkeersruimte voor het wegverkeer wordt versmald ten faveure van het langzaam verkeer. Het
onderzoek wordt gedaan in de visie ‘Dwars door Schalkwijk’. Deze maatregel betreft de feitelijke
herprofilering.
In de Structuurvisie (2017) is deze maatregel onderdeel van het Sleutelproject Dwars door Schalkwijk.

Bijdrage aan hoofdkeuzes

● ● ● ● ● ● ● ●

Planning
Stap / product Jaar Eigenaar (Afdeling) Externe betrokkenen
Voorbereidingsfase 2020-2021 OMB, BBOR Belanghebbenden,

scholen, ondernemers,
omwonenden

Realisatiefase 2022-2023 BBOR
Nazorgfase

Middelen
Totaal Budget

beschikbaar
Kansrijke externe
financiering

Door wie / €

Exploitatie
Investering 3 miljoen SOR-bijdrage:

3 miljoen
Nee
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2. Beschrijving maatregelen overgekomen uit Uitvoerings
programma 2019

In de Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma 2019 (bijlage 2) wordt voorgesteld een aantal
maatregelen die nog zijn gerealiseerd door te schuiven naar 2020. Het gaat om de volgende
maatregelen.

Nr Maatregel Omschrijving
1 Aanpassen voetpaden Zuiderhout De boomwortels onder de voetpaden drukken op

wat zorgt voor gevaarlijke situaties. Tevens zijn de
voetpaden in de Zuiderhout smal; de weg voor het
overige verkeer is ruim. Om de voetgangers de
ruimte te geven én een veilige route te bieden,
dienen de voetpaden te worden aangepast.

2 Aanleggen tiny forest Een tiny forest is een klein bos, ongeveer zo groot
als een tennisveld. Door ongeveer zeshonderd
inheemse bomen dicht op elkaar op een klein
stukje grond te planten ontwikkelt zich een snel
groeiend en ecologisch divers bosje.

3 Natuurvriendelijke oevers Een natuurvriendelijke oever is een overgang van
land naar water die zo is vormgegeven, dat de
natuur de kans krijgt
zich hier te ontwikkelen. Zo’n oever kan groen
zijn, maar ook stenig. Mogelijkheden in
groengebieden zoals onder andere Westelijk
Tuinbouwgebied en Hekslootpolder.

4 Schoteroog nieuwe entree Om meer ruimte te geven aan voetgangers,
fietsers en fietsparkeren kan de overkluizing
verplaatst worden voor een betere
wegaansluiting. Op deze manier ontstaat een
nieuwe entree d.m.v. herinrichting van de
openbare ruimte.

5 Hoofdbomenstructuur: Oost en
Waarderpolder

Ontbrekende schakels aanvullen om de
hoofdbomenstructuur te versterken. Het gaat om
de Amsterdamsevaart, De Bazellaan,
Pladellastraat, Nagtzaamstraat (ter hoogte van de
brug), Schalkwijkerstraat, Gedempte Herensingel,
Oudeweg en Waarderweg.

6 Watergangen en duikers
Spaansevaartstraat

Het klimaat verandert. Klimaatadaptatie is een
belangrijk aandachtspunt. De capaciteit van het
watersysteem dient te worden vergroot.
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7 Vergroenen Waarderpolder In de Waarderpolder is het mogelijk om 10.000
m2 aan voetpad te vervangen voor groen. De
voetpaden worden nauwelijks gebruikt.

8 Ambassadeursplek
Voortingsplantsoen

Het Voortingsplantsoen wordt opgeknapt. Met
name vergroening is waardevol in verdichte
wijken.

9 Reconstructie Donkere Spaarne
Koudenhorn

Het Spaarneprofiel moet op deze plek nog worden
afgemaakt. De reconstructie van dit stuk Spaarne
biedt een uitgelezen kans om de functies op, langs
en over het water beter met elkaar te verbinden.

10 Onderzoek benodigde maatregelen
snelfietsroute Haarlem Schiphol

(voorheen Fietsverbinding
Schalkwijk-Hoofddorp)

In het regionale fietsnetwerk zitten nog
ontbrekende schakels. Met deze route wordt het
regionale fietsnetwerk versterkt met een
fietsverbinding over of onder de Ringvaart. Deze
verbinding is opgenomen in het MRA-programma.

11 Onderdoorgang
Scheepmakerskwartier

Met de realisatie van het Scheepmakerskwartier is
een kade ontstaan. Wanneer deze kade in
noordelijke richting wordt doorgetrokken tot
onder de spoor- en Prinsenbrug kan er een
verbinding voor langzaam verkeer ontstaan met
de sportheldenbuurt/Nieuwe Energie.

12 Verkeersveiligheid Oude weg -
Fustweg

Als onderdeel van het sleutelproject 'Welkom in
Haarlem via de Oudeweg' is de Oudeweg de
belangrijkste ontsluiting aan de noordoostzijde
van Haarlem. Een goede en veilige doorstroming
op deze weg is hierom van groot belang, ook als
vervolg op de recente afwaardering van de
Amsterdamsevaart.

13 Stedenbouwkundig plan
transformatie Stationsgebied

Voor het opstellen van dit stedenbouwkundig plan
is in 2020 aanvullend € 80.000 nodig.

14 Stimuleren fietsgebruik Voor het stimuleren van de gebruik van de fiets
voor woon-werkverkeer (MRA Slimmer en
Duurzamer op weg) is in 2020 aanvullend €
100.000 nodig.

15 Ontwerp fietsverbinding
Fuikvaartweg

Met een fietsverbinding over de Schipholweg
wordt een aansluiting gemaakt tussen Parkwijk en
Schalkwijk beschikbaar. Hiermee wordt het
regionale fietsnetwerk versterkt.

16 Snelfietsroute Velsen Haarlem
Heemstede

Dit is het deel van de route langs het zuidelijk deel
van de Westelijke Randweg. Coördinatie voor de
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realisatie van deze route ligt in handen van de
Provincie Noord-Holland.

3. Beschrijving maatregelen 2020-2025 categorie adaptief

Nr Maatregel Omschrijving
1 Jaarlijks cohort ontbrekende schakels

inclusief - waar nodig - voorzien van
boombunkers

Deze maatregel is ook opgenomen in de lijst met
uit te voeren maatregelen (paragraaf 1). De
beschikbare middelen zijn onvoldoende om de
maatregel in zijn geheel uit te voeren. Daarom
wordt de maatregel ook toegevoegd aan deze
categorie adaptief.

25 Kwaliteitsimplus Nelson Mandelapark Voor het Nelson Mandelapark is het gewenst de
kwaliteit van de omgeving / het groen te
verbeteren. Er is een relatie met het aanleggen
van een fietsverbinding tussen de Werfstraat en
de Nieuwe Landstraat.

10 Fietsparkeren bij OV R-net haltes Deze maatregel is ook opgenomen in de lijst met
uit te voeren maatregelen (paragraaf 1). De
beschikbare middelen zijn onvoldoende om de
maatregel in zijn geheel uit te voeren. Daarom
wordt de maatregel ook toegevoegd aan deze
categorie adaptief.

7 Fietsparkeren binnenstad (meerdere
locaties)

Deze maatregel is ook opgenomen in de lijst met
uit te voeren maatregelen (paragraaf 1). De
beschikbare middelen zijn onvoldoende om de
maatregel in zijn geheel uit te voeren. Daarom
wordt de maatregel ook toegevoegd aan deze
categorie adaptief.

26 Tunnel Schipholweg (onderdeel van
regionale (snel)fietsroute naar
Schiphol)

Overbrugging of ondertunneling is een van de
dragers voor deze route. De locatie is onderdeel
van de ontwikkelzone Oostpoort.

27 Brug over de Ringvaart (onderdeel van
de regionale (snel)fietsroute naar
Schiphol)

Overbrugging of ondertunneling als een van de
dragers voor deze route.

28 Fietsring onderdeel 3 Raaks
Wilhelminastraat (nader te bepalen)

In het project wordt de wegenstructuur
heroverwogen, het wegdek anders ingedeeld, de
VRI aangepast en kan de ruimtelijke kwaliteit op
normniveau gebracht worden en groen worden
toegevoegd.

29 Fietsparkeren bij OV Spaarnwoude
lange termijn oplossingen

Voldoende stallingsaanbod bij het station is
belangrijk voor ketenmobiliteit. Naast de
oplossing voor de kortere termijn die in het
uitvoeringsprogramma is opgenomen, moet de
capaciteit structureel verder worden verhoogd.
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30 Onderzoek en vervolgens uitvoering
onderdoorgang Randweg bij
Leidsevaart

Door het toevoegen van veel woningen in
ontwikkelzone Zuid-West neemt de
verkeersdruk toe. De doorstroming voor het
autoverkeer en oversteekbaarheid van het
langzaam verkeer op de kruising Leidsevaart-
Randweg moet verbeteren. Om het gebruik van
het openbaar vervoer te stimuleren moet
station Heemstede goed bereikbaar zijn. Een
onderzoek moet uitwijzen wat de beste
oplossing is (onderdoorgang of fietsbrug ).

31 Schoterbos, aanhaking op
Planetenlaan

Het omvormen van de Sportweg tot
aantrekkelijke entree van het Schoterbos. De
Sportweg gaat fungeren als recreatieve en
groene schakel tussen Planetenlaan en
Schoterbos. Herprofilering van de Sportweg
vindt plaats binnen de ontwikkeling van de
Orionzone.

32 Milieuzone onderzoek en
implementatie

De coalitie heeft aangegeven dat Haarlem een
milieuzone krijgt, met als eerste stap een
onderzoek naar de effecten.
Een milieuzone houdt in dat in een nader te
bepalen gebied in Haarlem dieselvoertuigen die
niet voldoen aan een bepaalde uitstootnorm
(euroklasse/leeftijd) de toegang wordt ontzegd,
ter verbetering van de leefkwaliteit
(luchtkwaliteit en gezondheid). In 2025
verstrengt een deel van de milieuzone in het
kader van GDZES tot een geheel emissievrije
zone voor distributieverkeer, om ook de CO2-
uitstoot (klimaat) te beperken.

33 Herprofileren Oostvest en
Papentorenvest

In de ontwikkelvisie Spaarnesprong wordt
gesproken over het herprofileren van de
Oostvest en Papentorenvest. Daarbij wordt
water teruggebracht, eventueel gecombineerd
met een ondergrondse parkeervoorziening. Uit
verkennend onderzoek komt een investering van
circa 10 miljoen naar voren. Er is echter
specifieker onderzoek nodig.

34 Regionale (snel)fietsroute naar
Zandvoort

Het regionale fietsnetwerk wordt verbeterd
door een (snel)fietsroute van Haarlem naar
Zandvoort aan te leggen.

35 Verhogen natuurwaarde ecologisch
waardevolle gebieden

De ecologische waarde van waardevolle
gebieden wordt behouden of versterkt door
verschillende soorten maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld het verhogen van biodiversiteit of
gebieden of het omvormen van gebieden.

36 Natuurvriendelijke oevers Een natuurvriendelijke oever is een overgang
van land naar water die zo is vormgegeven, dat
de natuur de kans krijgt zich hier te ontwikkelen.
Mogelijkheden in groengebieden zoals onder
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andere Westelijk Tuinbouwgebied en
Hekslootpolder.

37 Waterverbinding Sportpark van der
Aart

Het watersysteem rondom het Van der Aart
Sportpark in Haarlem Noord wordt verbeterd,
zodat de poldersloten in dat gebied op
boezempeil komen.

38 Fietsenstallingen bij economische
centra (niet alleen de binnenstad)

Haarlem kiest voor versterking van de
ketenmobiliteit. Voldoende stallingsaanbod bij
economische centra is hiervoor belangrijk.

39 Nieuwe waterverbinding Kennedylaan Bij de ontwikkeling van de zone worden
mogelijkheden om een nieuwe waterverbinding
toe te voegen onderzocht.

40 Aanpak ambassadeursplek Constantijn
Huygensstraat

Ambassadeursplekken dragen bij aan de
identiteit van wijken. Met name een vergroening
van de pleinen om een herkenbare groene plek
te hebben in verdichte wijken.

41 Vervangen ringsloot Toekanweg door
realiseren verbinding nieuw stuk
water Schipholweg met Kamillevaart

Bij de ontwikkeling van de zone worden
mogelijkheden om een nieuwe waterverbinding
toe te voegen onderzocht.

42 Aanpak ambassadeursplek Frans
Halsplein

Ambassadeursplekken dragen bij aan de
identiteit van wijken. Met name een vergroening
van de pleinen om een herkenbare groene plek
te hebben in verdichte wijken.

43 Fietsring onderdeel Bolwerken (nader
te bepalen)

Het fietsnetwerk wordt de komende jaren
geoptimaliseerd. Centraal in het fietsnetwerk
ligt de fietsring. Fietsers krijgen hier de ruimte
waardoor ze verleid worden om de binnenstad
heen te fietsen. Nabij de fietsring komen meer
voorzieningen om fietsen te parkeren.

44 Vondelweg,
doorstromingsmaatregelen

Door het doorgaande autoverkeer te bundelen
op een regionale ring hoeft de Vondelweg niet
verbreed te worden. Om het verkeer naar de
regioring te leiden zijn maatregelen voor een
goede doorstroming nodig.

45 Herprofileren Tempeliersstraat Met de herinrichting van het Houtplein worden
haltes voor het openbaar vervoer verplaatst. Dat
maakt het mogelijk de Tempeliersstraat her in te
richten.

46 Goede looproutes naar OV-
knooppunten

Met een aantrekkelijke en veilige route
(bijvoorbeeld geen obstakels, goede
bewegwijzering) wordt het gebruik van het OV
aantrekkelijker.

47 Parkeergarages De Kamp en
Stationsplein voor bewoners

Door meer plekken te reserveren voor bewoners
van de binnenstad wordt het mogelijk het aantal
parkeerplekken op straat terug te dringen.
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4. Inschatting kasritme 2020-2025
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Bijlage 2: Voortgangsrapportage
Uitvoeringsprogramma 2019

1. Inleiding

Het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte 2019 (2018/818603) is in januari 2019
vastgesteld en er zijn door de raad de bijbehorende kredieten vrijgegeven. In dit programma zijn
naast concrete ingrepen ook voorbereidende werkzaamheden opgenomen om inzicht te krijgen en
richting te geven aan uitwerking van de SOR op middellange en lange termijn. Het programma 2019
was nog opgebouwd langs vier sporen: themakaarten, sleutelprojecten, beleidstrajecten en
regionale sleutelprojecten.

Deze bijlage geeft de stand van zaken van het programma per september 2019. Dit overzicht heeft
vier onderdelen: exploitatie groen; investeringen groen, exploitatie bereikbaarheid en
investeringen bereikbaarheid. Op deze wijze zijn de financiële consequenties goed inzichtelijk te
maken.

De kleuren van de smileys hebben de volgende betekenis

 Groen: realisatie in 2019.

 Geel: realisatie onzeker in 2019.

 Rood: geen realisatie in 2019.

Een aanzienlijk deel van het investeringsbudget en een deel van het exploitatiebudget wordt in
2019 niet besteed. Een aantal projecten hebben een langer participatie- en inspraakproces
doorlopen en hebben daardoor een langere doorlooptijd. Ook beperkte capaciteit in de organisatie
zorgt dat er geschoven moet worden.

In paragraaf 3.3. van het Uitvoeringsprogramma 2020-2040 zijn de financiële consequenties
samengevat. De niet of deels gerealiseerde maatregelen van het Uitvoeringsprogramma 2019 zijn
opnieuw beoordeeld een deels in het nieuwe uitvoeringsprogramma opgenomen, deels
verschoven naar latere jaren en deels stopgezet.

De letter in de kolom achter de naam geeft aan wat de heroverweging van de maatregel is:
V: Voortzetten ten laste van de SOR-overheveling Bestuursrapportage 2019
S: Stoppen
O: Overheveling niet ten laste van SOR-budget, andere financiering
U: Uitstel naar latere jaren
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2. Exploitatie Groen

# Naam Budget EJV4 Resteert Toelichting
1.2 Vlaamseweg € 45.000 € 45.000 Extra groen

gerealiseerd.

1.3 Dreef - Fonteinlaan € 40.000 € 40.000 Extra groen
gerealiseerd.

1.5 Tiny Forest V € 50.000 € 10.000 € 40.000 Locatie in onderzoek.

1.6 Hof van Egmond € 60.000 € 60.000 Groen verbeterd.

1.7 Ruychaverstraat € 10.000 € 10.000 Extra groen
gerealiseerd.

1.8 Bewonerssubsidie
vergroening

€ 200.000 € 200.000 Zie paragraaf 3.4

1.11 Parklaan S € 60.000 € 60.000 Procesopdracht niet
gereed.

1.12 Waterambitiekaart € 40.000 € 40.000 Afmeervoorzieningen
verbeterd.

1.15 Stresstesten € 100.000 € 100.000 Twee onderzoeken
uitgevoerd.

1.19 Zuiderhout V € 30.000 € 30.000 Project wacht op
uitkomst proef op
andere locatie.

5 Ambassadeur groen /
stadsecoloog

€ 50.000 € 15.000 € 35.000 Verwachte aanstelling
in 4e kwartaal.

3.33 Procesmanager Tiny
Forest

€ 15.000 €15.000 Proces is gestart.

3.34 Handboek Inrichting
Openbare Ruimte

O € 50.000 € 50.000 HIOR Centrum moet
als basis dienen, maar
is nog niet gereed.

Totaal € 750.000 € 535.000 € 215.000

4 EJV: Eindejaarsverwachting, Budget dat naar verwachting aan het eind van 2019 is besteed;
peilmoment september 2019.
5 Deze maatregel is niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2019, later toegevoegd op basis van
een aangenomen motie.



69

3. Investeringen Groen

# Naam Budget EJV Resteert Toelichting
1.1 Bomen in Oost en

Waarderpolder
U € 200.000 € 100.000 € 100.000 Opdracht

verleend,
uitvoering deels in
2020.

1.4 50-70 bomen
versteende binnenstad

€ 200.000 € 200.000 Gerealiseerd.

1.9 Vergroenen
Waarderpolder

U € 325.000 € 200.000 € 125.000 Opdracht
verleend,
uitvoering deels in
2020.

1.10 Natuurvriendelijke
oevers

U € 175.000 € 40.000 € 135.000 Project in
participatiefase.

1.13 Ambassadeursplek
Voortingplantsoen

U € 325.000 € 20.000 € 305.000 Project in
participatiefase.

1.14 Watergangen en
duikers

U € 300.000 € 30.000 € 270.000 Procesopdracht
gereed.

1.16 MJGP € 300.000 € 300.000 Bijdragen aan
reguliere
projecten.

1.18 Schoteroog U € 175.000 € 175.000 Project uitgesteld.

Totaal € 2.000.000 € 890.000 € 1.110.000
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4. Exploitatie Bereikbaarheid

# Naam Budget EJV Resteert Toelichting
1.20 Scoop

reconstructie
Nassaulaan

U € 50.000 € 50.000 Project uitgesteld
i.v.m. taakstellingen.

1.21 Reconstructie
Donkere
Spaarne -
Koudenhorn

V € 50.000 € 50.000 Project door
capaciteitsprobleem
niet uitgevoerd.

1.22 Behoeftestudie
parkeergarages

€ 50.000 € 50.000 Onderzoek wordt
nog in 2019 gestart.

1.26 Pilot
verkeersluwe
maatregelen

€ 100.000 € 100.000 Onderzoeken naar
maatregelen lopen.

2.27 Amsterdamse
Poort

€ 75.000 € 75.000 Onderzoek niet
nodig, is in studie
watergang
Papentorenvest
betrokken.

2.28 Raaks € 75.000 € 75.000 € 0 Onderzoek gereed
in 2019.

2.29 Sleutelproject
Oudeweg

S € 75.000 € 0 € 75.000 Onderzoek niet
nodig, is in project
Amsterdamse Poort
betrokken.

2.30 Woonboulevard
Prins
Bernhardlaan

€ 0 € 0 € 0 Geen bijdrage uit
SOR-middelen
nodig.

2.31 Europaweg € 50.000 € 50.000 € 0 Onderzoek is
afgerond.

3.35 Deltaplan fiets O € 100.000 € 80.000 € 20.000 Er zijn twee
onderzoeken voor
Deltaplan fiets
gestart.

3.36 Beleid Duurzame
mobiliteit

€ 100.000 € 100.000 € 0 Diverse
onderzoeken (o.a.
laadpalen,
deelauto's) gestart.

3.37 Beleid Gedrags-
verandering

€ 50.000 € 50.000 € 0 Actualisatie
verkeersveiligheids-
beleid gestart.

4.38 Mobiliteit € 150.000 € 150.000 € 0 Onderzoek (in
samenwerking met
Programma Groei)
gestart.
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4.40 Fietsverbinding
Schalkwijk-
Hoofddorp

V € 100.000 € 0 € 100.000 De provincie is
beoogd trekker van
dit project. Het
project is nog niet in
de fase dat dit geld
voor het Haarlemse
deel besteed wordt.

1.17 Transformatie
stationsgebied
(V)

€ 100.000 € 100.000 € 0 Onderzoek gereed
in 2019,
aanvullende
maatregel in 2020.

Totaal € 1.125.000
begroot

€ 900.000
beschikbaar
budget

€ 755.000 € 145.000

6 Toegankelijkheid
fysiek

€ 120.000 € 30.000 € 90.000 Dit bedrag is later
toegevoegd. Er is
een procesopdracht
gereed. Het
resterende bedrag
wordt in 2020
besteed aan
toegankelijkheid
breed (sociaal en
fysiek)

6 Deze maatregel is niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2019, maar later toegevoegd, in de
verwachting dat het budget voor 2019 niet geheel besteed zou worden.
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5. Investeringen Bereikbaarheid

# Naam Budget EJV Niet
uitgegeven

Toelichting

1.23 Ontwerp
Fietsverbinding
Fuikvaartweg

U € 130.000 € 130.000 De provincie is
beoogd trekker
van dit project.
Het project is
nog niet in de
fase dat dit geld
voor het
Haarlemse deel
besteed wordt.

1.24 Verkeersveiligheid
Oude weg -
Fustweg

U € 360.000 € 25.000 € 335.000 Project is wel
gestart in 2019.

1.25 Onderdoorgang
Scheepmakers-
kwartier

U € 260.000 € 10.000 € 250.000 Project wordt
mogelijk nog
gestart in 2019.

4.39 Snelfietsroute
Velsen Haarlem
Heemstede

U € 140.000 € 140.000 Projectopdracht
gereed. Voor-
bereidings-
krediet wordt
aangevraagd.

4.41 MRA Slimmer en
Duurzamer op weg
(stimuleren
fietsgebruik woon-
werkverkeer)

V € 110.000 € 110.000 Acties in MRA-
verband worden
uitgevoerd.

Totaal € 1.000.000 € 145.000 € 855.000



73

Bijlage 3: Totstandkoming
uitvoeringsprogramma
Om te komen tot dit uitvoeringsprogramma is een uitgebreid proces doorlopen. In deze bijlage
geven wij een korte impressie van de zeven stappen die zijn gezet om tot het
uitvoeringsprogramma te komen. Per stap benoemen we de aanpak en de (tussen)resultaten.

Onderstaand geven wij een schematische weergave van de zeven stappen.

De stappen 1 tot en met 5 zijn doorlopen in werksessies met een brede werkgroep. In de
werkgroep waren de volgende disciplines/kennisgebieden vertegenwoordigd: groen,
duurzaamheid, klimaatadaptatie, mobiliteit en bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, Groei van
Haarlem, gebiedsmanagement, Omgevingsvisie, regionale samenwerking, strategie, beheer en
onderhoud, programmering civiele en ontwikkelingsprojecten, financiën en communicatie.

In deze stappen stond het leggen van de basis van het uitvoeringsprogramma centraal.
Onderstaand een korte weergaven van de resultaten uit elke stap.

Stap 1: Inventarisatie
In deze sessie stonden de doelen van de SOR (‘Groen en Bereikbaar’) en de 12 hoofdkeuzes van
centraal. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van maatregelen die hieraan een goede bijdrage
kunnen leveren.

Stap 2: Effecten
Tussen de eerste en tweede sessie is de inventarisatie van maatregelen aangevuld en
aangescherpt. De maatregelen zijn in sessie 2 ‘gescoord’ op bijdrage aan de doelen en hoofdkeuzes
van de SOR. Zo ontstond goed zicht op de verwachte effectiviteit van elke individuele maatregel.
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Stap 3: Prioritering
In de derde sessie is onderzocht welke maatregelen ‘no-regret’ zijn: op korte termijn uitvoerbaar,
niet afhankelijk van andere maatregelen en belangrijk voor het leggen van de basis voor de
komende jaren. Ook van belang is dat de maatregelen goed met elkaar samenhangen. Deze
samenhang is zowel inhoudelijk (bijvoorbeeld de combinatie van voorzieningen voor (H)OV met
fietsenstallingen bij dit OV én toeleidende fietspaden) als qua fasering (voor een aantal
maatregelen zijn eerst stadsbrede beleidsmatige keuzes nodig voordat de maatregel verder vorm
krijgt).

De werkgroep kwam tot een optimale samenstelling van maatregelen voor de korte termijn (2020-
2025). Voor de overige maatregelen is verkend of deze aan de orde zijn op de middellange (2025-
2030) of lange termijn (2030-2040).

Stap 4: Detaillering
In de vierde sessie had de werkgroep aandacht voor de detaillering van de kansrijke maatregelen.
Wat zijn per maatregel de te bereiken resultaten? Wat houden de maatregelen in meer detail in?
Wat is de verwachte haalbaarheid van de maatregelen? De maatregelen kregen in deze sessie
inhoudelijk meer vorm.

Stap 5: Communicatie en risico’s
De vijfde sessie stond in het teken van communicatie/participatie en risicomanagement. In deze
sessie is een omgevingsanalyse uitgevoerd, zijn met de ‘Ringen van invloed’ de belangrijkste
belanghebbenden geïdentificeerd en is een selectie gemaakt van partijen die bij het
uitvoeringsprogramma en/of specifieke maatregelen moeten worden betrokken.

ter voorbereiding van het risicomanagement inventariseerde de werkgroep de belangrijkste risico’s
voor het programma. De risico’s zijn geprioriteerd en voor de ‘toprisico’s’ zijn beheersmaatregelen
uitgewerkt.

Stap 6: Detaillering in expertsessies
In stappen 1 tot en met 5 is de basis gelegd voor het uitvoeringsprogramma. In stap 6 zijn
expertsessies georganiseerd waarin specialisten hun bijdrage leverden bij verdere detaillering. Bij
de expertsessies waren onder andere specialisten betrokken rond beheer en onderhoud,
programmering, financiën, risicomanagement en communicatie.

Stap 7: Afronding van het Uitvoeringsprogramma
Binnen stap 7 is een afrondingsbijeenkomst georganiseerd om de resultaten van de expertsessies
te bespreken met de brede werkgroep. In de afrondingsbijeenkomst is vanuit de verschillende
disciplines geverifieerd of het programma voldoende in balans is: zowel qua verhouding tussen
groen en bereikbaar, de verhouding tussen beleid en fysieke projecten, als de verdeling van
maatregelen over de stad. Hierbij is bovendien rekening gehouden met de planning en fasering
(korte termijn/middellange termijn/lange termijn), beschikbare budgetten en capaciteit.

Tot slot zijn in stap 7 de belangrijkste belanghebbenden die eerder bij het opstellen van de
Structuurvisie betrokken zijn geweest geïnformeerd met een informatiie e-mail. Een aantal van hen
is vervolgens ook mondeling geïnformeerd (o.a. provincie Noord-Holland, Haarlemse
Bomenwachters, ROVER en Fietsersbond).
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