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Inleiding 
Met deze brief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken met betrekking 
tot het project herinrichting Prins Bernhardlaan. De Prins Bernhardlaan moet worden heringericht. 
Daartoe zijn studies en onderzoeken gedaan in 2018. De ambitie die hierbij geformuleerd was, 
maakte dat er een budget nodig was van afgerond €5,5 miljoen. Bij de besluitvorming over de 
Wandelpromenade Molenwijk is besloten de Prins Bernhardlaan te versoberen ten gunste van de 
Wandelpromenade. Hierdoor is het budget van €5,5 miljoen niet meer beschikbaar. In het voorjaar 
van 2019 werd het budget voor de herinrichting vastgesteld op €3,5 miljoen. Bij de kadernota is 
het amendement “Prins Bernhardlaan wijkt voor de wandelpromenade” aangenomen waarin 
onder andere gevraagd wordt naar alternatieve dekking te zoeken. Tevens is toegezegd te 
onderzoeken welke consequenties er zijn voor de Prins Bernhardlaan als gevolg van het verlenen 
van het extra krediet voor de Wandelpromenade. 
 
Financiën  
Bij de behandeling van de Kadernota is bij amendement “Prins Bernhardlaan wijkt voor de 
wandelpromenade” besloten om: 
 
De benodigde € 2,2 mln. beschikbaar te stellen voor de Wandelpromenade door, te onderzoeken 
welke delen van het project kunnen worden aangemerkt als Levensduur verlengend Onderhoud, 
zodat deze kunnen worden betaald uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte, 
en evt. niet uit deze reserve te dekken delen, of indien nodig het gehele bedrag voorlopig 
beschikbaar te stellen bij de Kadernota door het afromen van de aanpak Prins Bernhardlaan en bij 
de Programmabegroting 2020-2024, met voorstellen te komen voor een passend budget voor de 
aanpak Prins Bernhardlaan” 
 
en 
 
“De investering voor de Wandelpromenade te verhogen met € 2,2 miljoen en deze voorlopig te 
dekken door het afromen van de aanpak Prins Bernhardlaan, totdat inzichtelijk is welke delen (of 
het geheel) van de € 2,2 mln., kan worden betaald uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de 
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Openbare Ruimte, en met voorstellen te komen voor een passend budget voor de aanpak Prins 
Bernhardlaan bij de Programmabegroting 2020-2024.” 
 
In lijn met dit amendement is onderzocht of er onderdelen zijn van het project Wandelpromenade 
die niet geactiveerd hoeven te worden en kunnen worden gedekt uit de Reserve Beheer & 
Onderhoud. Uit dit onderzoek blijkt dat 100% van het project Wandelpromenade moet worden 
geactiveerd. Dit project kan dus niet (deels) gedekt worden uit de Reserve beheer en Onderhoud. 
 
Varianten Prins Bernhardlaan 
In het investeringsplan is nu een budget opgenomen van afgerond € 3,5 miljoen voor de 
herinrichting van de Prins Bernhardlaan. Het college heeft u toegezegd te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn voor versobering van de Prins Bernhardlaan. Besloten is om een nieuwe 
Proces Opdracht ‘Onderzoek herinrichting Prins Bernhardlaan’ op te starten waarin de voorstellen 
voor een passend budget worden onderzocht en verder uitgewerkt. Het opstarten van het nieuwe 
project is nodig om te onderzoeken welke variant(en) er mogelijk zijn voor de Prins Bernhardlaan 
binnen het gestelde budget en welke alternatieve dekking mogelijk is. Er wordt onderzocht of het 
mogelijk is om delen van de herinrichting van de Prins Bernhardlaan te dekken uit 
ontwikkelprojecten die opgestart worden bij de Prins Bernhardlaan en of er provinciale subsidie te 
verkrijgen is. In lijn met het amendement kan ook hier gekeken worden naar elementen die 
mogelijk niet geactiveerd hoeven te worden en daarom gedekt kunnen worden uit de Reserve 
Beheer & Onderhoud. De tijd die nodig is voor het onderzoek is 4 tot 6 maanden. Op basis van de 
uitkomsten van het onderzoek wordt het project verder vormgegeven en komen wij bij u terug 
met een of meerdere varianten en voorstellen voor een passend budget. 
 
Vervolg 
De Prins Bernhardlaan is een belangrijke verkeersader door Haarlem. Technisch is de inrichting 
afgeschreven en versleten. Een deel van de rijbaan van de Prins Bernhardlaan is op dit moment 
slecht. Om te voorkomen dat de Prins Bernhardlaan (gedeeltelijk) moet worden afgesloten, 
worden er voor de winter asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Hiermee blijft de Prins 
Bernhardlaan de komende 2 a 3 jaar, functioneel. 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt het project verder vormgegeven en wordt 
een Proces Opdracht-herinrichting Prins Bernhardlaan opgesteld. De doorlooptijd hiervan met 
voorbereiding, informeren van de commissie, het opstellen van VO en DO en participatie is 
ongeveer 1 jaar. Dit betekent dat de start uitvoering verwacht mag worden rond de zomer van 
2021.  
Uiteraard zal het college de gemeenteraad over dit dossier verder informeren zodra daar 
aanleiding toe is. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris                                             de (loco)burgemeester 
 
 

 

 

 



  
     

Amendement: Prins Bernhardlaanplan wijkt niet voor wandelpromenade Molenwijk  

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019 

Constaterende dat: 
• Het onderhoud aan de Wandelpromenade Molenwijk al jaren nodig is en is uitgebleven; 

• Er onvoldoende middelen in het projectbudget beschikbaar zijn voor uitvoering van het groot onderhoud en 
dus extra middelen ad € 2.2 mln. nodig zijn en verder uitstel van het herstel niet meer mogelijk is; 

• Het college voorstelt om de benodigde middelen te activeren uit het Investeringsplan en te dekken door de 
investeringen aan de Prins Bernhardlaan taakstellend te versoberen door het geraamde budget voor dit 
project met € 2,2 mln. te verlagen; 
 

Overwegende dat: 
• Vervangingsinvestering kunnen worden geactiveerd, waardoor deze over meerdere jaren kunnen worden 

afgeschreven; 

• Levensduur verlengend onderhoud uit de exploitatie moet worden betaald; 

• In bijna elk project er delen van de opdracht zijn aan te merken als levensduur  verlengend onderhoud 
omdat het niet om vervanging van het kapitaalgoed gaat, maar opknappen, zodat het kapitaalgoed behoed 
wordt voor onnodige degradatie. 

• Haarlem-Oost een kwalitatief goede herprofilering verdiend van de Prins Bernhardlaan en het benodigde 
budget voor dit project nog niet kan worden vastgesteld, dus de raad nog niet kan overzien wat het effect is 
op versobering van de aanpak voor de Prins Bernhardlaan. 

• Er toegezegd is dat er nog in 2019 een nota verschijnt over de besteding van de onderhoudsmiddelen. 

Besluit  

De tekst in de alinea die start onder tabel 5 op bladzijde 49:  

“Om ruimte te maken binnen het financieel kader voor de ophoging voor de Wandelpormenade is het 
voorstel om de investering in de Prins Bernhardlaan te versoberen. Hierdoor kan de benodigde verhoging 
van de investering in de Wandelpromenade binnen het financieel kader worden opgenomen. Er wordt in de 
voorbereiding van de Programmabegroting 2020 bekeken of de SOR gelden kunnen worden gebruikt om de 
versobering van de plannen voor de Prins Bernhardlaan, een geoormerkt SOR project, zo veel mogelijk 
ongedaan te maken.” 

Te wijzigen in: 

“ De benodigde € 2,2 mln. beschikbaar te stellen  voor de Wandelpromenade door, te onderzoeken welke delen van 
het project kunnen worden aangemerkt als Levensduur verlengend Onderhoud, zodat deze kunnen worden betaald 
uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte, en evt. niet uit deze reserve te dekken delen, of 
indien nodig het gehele bedrag voorlopig beschikbaar te stellen bij de Kadernota door het afromen van de aanpak 
Prins Bernhardlaan en bij de Programmabegroting 2020-2024, met voorstellen te komen voor een passend budget 
voor de aanpak Prins Bernhardlaan”  

En  

Besluitpunt 8b:  

“De investering voor de Wandelpromenade te verhogen met € 2,2 miljoen en daarvoor de investering in de Prins 
Bernhardlaan met € 2,2 miljoen te versoberen bij de Programmabegroting 2020-2024”. 



Te wijzigen in: 

“De investering voor de Wandelpromenade te verhogen met € 2,2 miljoen en deze voorlopig te dekken door het 
afromen van de aanpak Prins Bernhardlaan, totdat inzichtelijk is welke delen (of het geheel) van de € 2,2 mln., kan 
worden betaald uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte, en met voorstellen te komen voor 
een passend budget voor de aanpak Prins Bernhardlaan bij de Programmabegroting 2020-2024.” 

Besluitpunt 3 van het raadsbesluit Groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk zoals te bespreken in de 
raadsvergadering 11 juli as, in lijn met dit amendement aan te passen en  gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ienke Verhoeff  
PvdA  


