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Jaarlijkse Evaluatie projecten ER 23-12-

2021

10-02-2022 De planningsdatum is aangepast in verband met het

later beschikbaar komen van het evaluatierapport

communicatie met burgers mbt projecten groot

onderhoud

11-05-2022 Ter

kennisname

Ontwikkelingen zon op

stationsdak Pro-Rail

RB 31-05-

2022

16-06-2022 16-06-2022 Ter

kennisname

Lijst Beschermwaardige

Houtopstanden

RB 23-12-

2021

01-12-2022 01-12-2022 Ter

bespreking

Programma onderhoudswerken

2022

RB 23-12-

2021

16-02-2022 Door het vaststellen van het strategisch beheerplan

is de planning van het POW opgeschoven en wordt

vervangen door de meerjaren programmering

02-02-2023 Ter

kennisname
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Herijking uitvoeringsprogramma

SOR

RB 23-12-

2021

06-10-2022 Loopt gelijk op met de planning MJP beheer en

onderhoud en herijking IP

09-03-2023 Ter

kennisname

Haarlems Isolatieprogramma:

PvA en Aanvraag tbv Nationaal

Isolatieprogramma

RB 15-12-

2022

09-03-2023 09-03-2023 Ter

kennisname

Plan van Aanpak slechte labels

woningcorporaties

FR 15-12-

2022

09-03-2023 09-03-2023 Ter

bespreking

Ontwerpbesluit invoering

nulemissiezone vracht- en

bestelwagens Haarlem per 2025

De raad heeft in 2021 al het

principebesluit invoeren

nulemissiezone genomen. Nu

wordt dit in een definitief besluit

omgezet dat eerst in de inspraak

wordt gebracht  

BL 15-12-

2022

09-03-2023 09-03-2023 Ter

bespreking

Westergracht

spoorwegovergang, wijziging op

verkeersbesluit

BL 15-12-

2022

12-01-2023 . 09-03-2023 Ter

kennisname

Duurzame inkoop zaden, bollen

en plantmateriaal

duurzame inkoop  RB 17-12-

2020

11-03-2021 Inkoop duurzaam plantmateriaal vraagt wellicht om

systeemverandering en kost meer tijd.

23-03-2023 Ter

kennisname

Meldingen openbare ruimte 2022 RB 23-12-

2021

16-06-2022 In juni is afgesproken dat voortaan eenmaal per jaar

in eerste kwartaal wordt gerapporteerd over het hele

voorgaande jaar.

23-03-2023 Ter

kennisname
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SPA 2022-2027 Opvolging van het huidige SPA

programma  

RB 17-12-

2020

02-09-2021 19/12 Nieuwe realistische palnningsdatum

toegevoegd. In verband met prioriteiten is aan

andere zaken voorrang gegeven. 9/11 De oude

plandatum bleek niet realistisch i.v.m. de prioriteit

voor HVC. Nieuwe benchmarkgegevens (2021)

worden eind november verwacht en dienen ter

onderbouwing van het nieuwe uitvoeringsplan.

Continuering Afvalscheiding loopt al op basis van de

budget dat met nota |Versterkers Duurzaam Doen is

ingezet. De opvolging van SPA borduurt voort op de

hiermee ingeslagen weg. 26/9 Er is voor gekozen

voorrang te geven aan het inbesteden van de

afvalerverwerking bij HVC, omdat dit proces een

harde deadline heeft (1-1-23). Op deze wijze kan in

het nieuwe plan ook rekening gehouden worden met

de consequenties van HVC als nieuwe "partner". 2/5

Er is voor gekozen eerst de eerste resultaten van de

maatregelen voortkomende uit versterkers duurzaam

doen af te wachten alvorens een nieuw

(vervolg)beleid op te lijnen. Er is dan ook

duidelijkheid welke ruimte er binnen de

afvalstoffenheffing is om een dergelijk beleid mee te

finacieren. 13/12 In Cie Beheer (9/12) is de

informatienota besproken waarin ook een uitwerking

van continueren afvalscheiding is opgenomen.

22/11 Planningsdatum verplaatst naar 16/6/22. Na

de vaststelling van de kadernota zal duidelijk zijn of

er geld beschikbaar is voor de verdere uitrol van SPA

2.0. Vooralsnog wordt met Continuering

Afvalscheiding invulling gegeven aan een deel van

de maatregelen uit SPA 2.0. 13/8 In de Kadernota is

geen budget gereserveerd voor SPA. Binnen de

huidige ASH ontbreekt de ruimte om een SPA2.0

met bijhorende ambities op te tuigen.

Overeenkomstig is de uitwerking van SPA2.0 tot

nader order (beschikbaarheid budget) stopgezet. 

06-04-2023 Ter

bespreking
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Bijenmonitor RB 23-12-

2021

03-11-2022 De monitoringsronde van dit jaar is nog niet

afgerond. Rapportering vindt pas plaats wanneer de

monitoring is afgerond en er een rapportage ligt van

de 1-meting.

06-04-2023 Ter

kennisname

HOV-corridor Haarlem - Schiphol

-  Amsterdam en lijnenstudie  

OV BL 15-12-

2022

06-04-2023 06-04-2023 Ter

kennisname

Verstrekking uitsluitend recht

aan HVC voor de verwerking van

huishoudelijk restafval

Het verlenen van een uitsluitend

recht aan HVC voor de verwerking

van het in Haarlem ingezamelde

huishoudelijk restafval is van

belang om uitvoering te geven aan

de wettelijke milieutaken op een zo

doelmatig en doeltreffend

mogelijke wijze.  

RB 16-02-

2023

06-04-2023 06-04-2023 Ter

kennisname

Subsidieregeling Groene daken

Gemeente Haarlem 2023

RB 22-02-

2023

06-04-2023 06-04-2023 Ter

kennisname
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Warmtenet: Financieringsbesluit

warmtebedrijf

RB 17-12-

2020

11-02-2021 zie RIB d.d.7 september. 06-04-2023 Ter

advisering

5



Jaarplanning commissie Beheer tbv vergadering 9 maart 2023

onderwerp omschrijving pfh

cod

e

ontstaans

datum

oorspronke

lijke

Planning

reden afwijking planning huidige

planning

soort

behandeling

Informatienota SPA, najaar 2022 RB 23-12-

2021

06-10-2022 Informatienota is logischer aan het einde van het jaar

i.v.m. combinatie afronding project SPA. Aangepast

naar 6 april 2023 om de uitkomsten van het

Digipanel mee te kunnen nemen in de afsluitende

nota van project SPA.

06-04-2023 Ter

kennisname

DO Zuid Schalkwijkerweg  RB 20-05-

2022

01-12-2022 Behandeling van binnengekomen zienswijzen (en

consquenties daarvan voor het project) vergen meer

tijd.

06-04-2023 Ter

advisering

Vervangen damwand Zomervaart Damwand wordt vervangen

waarvoor het noodzakelijk is

bomen te kappen. Bomen worden

op dezelfde locatie teruggeplant.  

RB 16-12-

2022

02-02-2023 2 februari is niet haalbaar met de kerstvakanties.

IVM met nog uit te werken plannen wordt de

informatienota van de Zomervaart verplaatst voor

behandeling 6 april 2023.

06-04-2023 Ter

kennisname

Collegebesluit kappen 29 bomen

van 50 jaar en ouder  

RB 06-02-

2023

06-04-2023 06-04-2023 Ter

kennisname

aanvraag subsidie

bommenregeling

raadsbesluit vaststellen

onderzoeksgelden aangaande

subsidievraag niet gesprongen

explosieven.  

RB 21-02-

2023

06-04-2023 06-04-2023 Ter

advisering
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Haarlemse transitievisie warmte:

Warmteuitvoeringsplan

Schalkwijk

In afwachting van de formatie

plannen we dit besluit voorlopig in

december.  

RB 23-12-

2021

01-12-2022 In afwachting van UItvoeringsstrategie Transitievisie

warmte

06-04-2023 Ter

bespreking

Uitvoeringsstrategie Haarlemse

transitievisie warmte

RB 15-12-

2022

09-03-2023 De uitwerking vraag meer tijd 06-04-2023 Ter

bespreking

Europaweg Stadsstraat PvE RB 08-11-

2022

09-03-2023 vertraging in het ontwerpproces 13-04-2023 Ter

bespreking

Legesverordening Gaat om een eventuele tweede

aanpassing, naar aanleiding van

het van kracht worden van het

intergale kader.  

RB 23-12-

2021

16-06-2022 Èerst moet de AVOI en nadere regels goedgekeurd

worden. daarom schuift dit uit.

11-05-2023 Ter

advisering

Mandaatbesluit Vergunningverlening, intrekking,

besluitvorming omtrent

nadeelcompensatie, toezicht en

handhaving  

RB 23-12-

2021

16-06-2022 Eerst moet de AVOI en nadere regels goedgekeurd

worden. daarom schuift dit uit.

11-05-2023 Ter

bespreking
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Vaststelling Algemene

verordening ondergrondse

infrastructuur

Ter vervanging van de

privaatrechtelijke grondslag

(NUTS) en de

Telecommunicatieverordening,

wordt een algemene verordening

voorgesteld, die voor alle kabels

en leidingen geldt, met

onderliggend beleid (vast te stellen

door het college van B&W),

bestaande uit Nadere regels en

een Nadeelcompensatieregeling

voor NUTS-netten.

RB 23-12-

2021

10-03-2022 De laatste juridische puntjen invoeren en ambtelijke

afspraken maken en verwerken.

11-05-2023 Ter

advisering

Intrekken

Telecommunicatieverordening

In verband met het integreren van

telecom in een integrale

verordening, dient de

Telecommunicatieverdening te

worden ingetrokken.  

RB 23-12-

2021

08-09-2022 Afdoening vindt plaats tegelijk met vaststelling

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

(AVOI)

11-05-2023 Ter

advisering

Aanpassen Algemene

plaatselijke verordening

Artikel 2:11, vijfde lid, van de APV

dient aangepast te worden, zodat

beheerders die een vergunning of

instemming op basis van de AVOI

aanvragen, geen vergunning voor

het openbreken van de weg

hoeven aan te vragen.  

RB 23-12-

2021

08-09-2022 Dient gelijktijdig met vaststellen Algemene

Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

plaats te vinden.

11-05-2023 Ter

advisering

Intrekken Verordening

werkzaamheden

warmtetransportnetten

In verband met het vaststellen van

een integrale verordening (AVOI)

dient de warmtenetverordening te

worden ingetrokken.  

RB 23-12-

2021

08-09-2022 Dient gelijktijdig met de vaststelling van de algemene

Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

plaats te vinden.

11-05-2023 Ter

advisering

Haarlemse transitievisie warmte:

Warmteuitvoeringsplan

Ramplaankwartier

In afwachting van de formatie

plannen we dit besluit voorlopig in

december.  

RB 23-12-

2021

01-12-2022 in afwachtng van uitvoeringsstrategie Transitievisie

warmte

11-05-2023 Ter

bespreking
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Haarlemse transitievisie warmte:

Warmteuitvoeringsplan

Woningen gebouwd vanaf 1995

In afwachting van de formatie

plannen we dit besluit voorlopig in

december.  

RB 23-12-

2021

01-12-2022 In afwachting van de uitvoeringsagenda TVW die in

het voorjaar naar de commissie komt, wordt duidelijk

wat de precieze planning wordt. Mogelijk krijgt het

ook een andere bestuurlijke behandeling.

11-05-2023 Ter

bespreking

Waarborgfonds collectieve

zonnedaken

RB 15-12-

2022

18-05-2023 11-05-2023 Ter

kennisname

Kennemerbrug Schoterweg

fietsverbinding

RB 11-12-

2020

11-02-2021 20-12-2022: 11-05-2023

Startnotitie fietsenstalling

Station Haarlem

BL 17-12-

2020

07-10-2021 We brengen deze startnotitie tegelijkertijd naar de

commissie Ontwikkeling samen met het

raadsvoorstel "Vaststellen voorkeursvariant en

ruimtelijke randvoorwaarden busstation en

herontwikkeling Beresteyn". - Bestuurlijk overleg OV

knooppunten (in de week van 9 mei) -> nog geen

besluit genomen -> naar 29 september 2022 - In

overleg verplaatst naar 24 november 2022. - In

overleg verplaatst naar 8 februari 2023. - In overleg

verplaatst naar 6 april 2023. - In overleg verplaatst

naar 11 mei 2023.

11-05-2023 Ter

advisering

Parkeergarage NS

treinmodernisering (Nedtrain)

Vrijgave krediet  BL 23-12-

2021

08-09-2022 Door een gewijzigde ontwikkelingsstrategie aan de

kant van NS Treinmodernisering is de beoogde

locatie voor de (gezamenlijke) parkeergarage niet

meer beschikbaar. Momenteel wordt in goed overleg

met NS Treinmodernisering naar alternatieven

(waaronder een tijdelijke parkeervoorzieing) gezocht.

11-05-2023 Ter

bespreking
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Uitbreiding fietsenstalling

Stationsplein

BL 23-12-

2021

03-11-2022 Zie BAZ 20201229664 Startnotitie fietsenstalling

Station Haarlem. Deze BAZ wordt afgedaan.

11-05-2023 Ter

advisering

van der Aart Sportpark RB 15-12-

2022

02-02-2023 Ondererfpachtovereenkost afstemmen en laten

tekenen kost meer tijd. Wanneer dit gereed is, en de

overeenkomst is ondertekend kunnen we het

bestuurlijke traject verder in.

11-05-2023 Ter

bespreking

Beheerovereenkomst met

Rijnland voor gemaal Parklaan

Belangrijk is hierbij dat er met

gesloten beurzen wordt getracht

een overeenkomst te bereiken.

Bedoeling is dit jaar nog.

Zekerheidshalve een moment in

2023 reserveren voor het geval dit

uitloopt.  

RB 15-12-

2022

09-03-2023 Nadere afstemming nodig tussen

Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente

over de inhoud van de beheerovereenkomst.

Hierdoor is er vertraging in het definitief maken van

de beheerovereenkomst.

11-05-2023 Ter

kennisname

Vaststellen uitgangspunten De

Liefdestraat en Jan

Campertstraat

Vaststellen uitgangspunten notitie  RB 15-12-

2022

06-04-2023 Datum klopte niet. Nu is de juiste commissie datum

aangegeven.

11-05-2023 Ter

bespreking

Raadsbesluit vrijgeven krediet

voor moderniseren

gemeentelijke

(buurt)fietsenstallingen inclusief

verbetereren uniformiteit en

vindbaarheid  

Onderdeel van Actieplan Fiets

2020-2022 is de modernisering

van de gemeentelijke

(buurt)fietsenstallingen en het

verbeteren van de uniformiteit en

vindbaarheid. Naast de noodzaak

om de stallingen te moderniseren,

wordt het hiermee aantrekkelijker

om je fiets inpandig te stallen en

vermindert het de druk op de

openbare ruimte.  

BL 29-12-

2020

20-05-2021 Voorbereiding en kaderstelling vergen meer tijd 25-05-2023 Ter

advisering
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Raadsbesluit vrijgeven krediet

voor realisatie centrumbreed

fietsparkeerverwijssysteem en

dynamisch telsystemen in

gemeentelijke stallingen

Onderdeel van Actieplan Fiets

2020-2022 is de realisatie van een

centrumbreed

fietsparkeerverwijssysteem en

dynamisch telsystemen in

gemeentelijke stallingen t.b.v.

betere spreiding fietsparkeerders

en gedragsverandering  

BL 29-12-

2020

20-05-2021 Beleidsmatige voorbereiding en kaderstelling

opdracht vergen meer tijd

25-05-2023 Ter

advisering

Regionale uitvoeringsagenda

Klimaatadaptatie

RB 23-12-

2021

08-09-2022 Verschillen tussen gemeenten moeten overwonnen

worden, dat is een taai proces, waarbij verschillende

regionale overleggen afgestemd moeten worden.

25-05-2023 Ter

kennisname

Fiets(parkeer)beleid het fietsbeleid, inclusief

fietsparkeerbeleid, volgt als

deelbeleid na het vaststellen van

het mobiliteitsbeleid.  

BL 20-12-

2018

05-09-2019 Fiets(parkeer)beleid maakt onderdeel uit van het

fietsbeleid. Het fietsbeleid volgt als deelbeleidsstuk

na de vaststelling van het mobiliteitsbeleid.

01-06-2023 Ter

advisering
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Motie 24.09 Fietsstraatvisie Verzoekt het college In het kader

van het mobiliteitsbeleid wat

momenteel wordt opgesteld een

visie te ontwikkelen op de bredere

toepassing van fietsstraten in

Haarlem ook met het oog op het

stimuleren van de keuze voor de

fiets, daarbij in kaart te brengen

welke straten in de toekomst

kunnen worden omgebouwd tot

fietsstraat en vervolgens op basis

van dit beleid de HIORs te

actualiseren   

BL 29-05-

2019

31-12-2020 Dit is onderdeel van het fietsbeleid. Het fietsbeleid is

met het mobiliteitsbeleid opgeschoven.

01-06-2023 Ter

advisering

Deelmobiliteit, alle

vervoersmiddelen

Beleid ten aanzien deelmobiliteit.

De raad krijgt een beleidsstuk in

Q2 2023  

BL 23-12-

2021

16-06-2022 Na ambtelijk overleg en in overleg met de wethouder

is besloten het deelmobiliteitsbeleid uit te breiden

met kaders en regels voor hubs en ontwikkelzones.

Dat maakt, in combinatie met ad-hocwerkzaamheden

omtrent deelmobiliteit, dat de planning van het

deelmobiliteitsbeleid is opgeschoven.

08-06-2023 Ter

advisering

resultaten plan van aanpak

versnelling investeringen

RB 23-12-

2021

21-04-2022 een groot deel is opgenomen in de verhaallijn van

de begroting, in plaats van in een apart stuk

08-06-2023 Ter

kennisname

Beheerplan Haarlemmerhout,

Eindenhout en Frederikspark

RB 23-12-

2021

03-11-2022 Het opstellen van het beheerplan Haarlemmerhout is

in de afrondende fase, er is nog iets meer tijd nodig

om het goed af te kunnen ronden. Het beheerplan

gepland staat gepland voor 8 juni 2023

08-06-2023 Ter

bespreking

Wegcategoriseringsplan GOW30

vrijgeven voor inspraak

BL 19-09-

2022

08-06-2023 08-06-2023 Ter

bespreking
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GR Bereikbaarheid ZKL: jaarplan

2024

BL 15-12-

2022

08-06-2023 08-06-2023 Ter

advisering

GR Bereikbaarheid ZKL:

jaarverslag 2022

BL 15-12-

2022

08-06-2023 08-06-2023 Ter

advisering

Nadeel compensatieregeling om te komen tot goede afspraken

over ondergrondse infrastructuur is

ook een nadeel

compensatieregeling nodig.  

RB 15-12-

2022

08-06-2023 08-06-2023 Ter

kennisname

Raadsbesluit invoering

nulemissiezone vracht- en

bestelwagens Haarlem per 2025

Na de inspraak wordt een definitief

besluit, met inspraaknota,

genomen tot invoeren van de

nulemissiezone per 2025  

BL 15-12-

2022

15-06-2023 08-06-2023 Ter

bespreking

Startnotitie groot onderhoud

zuiderpolder - Fase 1

Project wordt gefaseerd uitgevoerd

groot onderhoud en herinrichting

RB 13-03-

2020

12-11-2020 09-11-2021: vanwwege onduidelijkheid en

aanpassing PO scopewijziging VO doorschuiven

naar Q2-2022 31-3-2022: aanpassing planning i.v.m.

ontwikkeling Oostpoort 7-6-2022: engineering fase 1

niet gereed ivm aanbesteding DBC contract 29-9-

2022: B&W proces heeft op verzoek Lianne van der

Hek (mail) de planning aangepast naar

planningsmaand 2 in 2023 29-11-2022: vanwege

scopewijziging en uitslag RID wordt planning

doorgeschoven naar planningsmaand 4 in 2023 13-

02-2023: vanwege aangepaste scopewijziging voor

project van groot onderhoud naar herinrichting

schuift planning door

08-06-2023 Ter

kennisname
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N208 fietsverbinding N208 vrijgeven VO RB 23-12-

2021

25-05-2022 het opstellen van een VO heeft meer tijd nodig dan

verwacht. (Qua planning zijn wij afhankelijk van de

Provincie Noord-Holland want zij doen het

projectmanagement)

08-06-2023 Ter

bespreking

Groot Onderhoud Prinsenbrug Vrijgave voorbereidingskrediet  RB 13-07-

2022

06-10-2022 19-12-2022: Vanwege budgetoverschrijding wordt

uitgesteld tot kadernota. 21-11-2022: De hoeveelheid

benodigd groot onderhoud is nog niet geheel

duidelijk waardoor de raming nog niet

vastligt.Maximaal 1 maand uitstel. het

voorbereidingskrediet wordt met de berap

vrijgevraagd, deze baz kan dan voor het

uitvoeringskrediet worden gebruikt.

08-06-2023 Ter

advisering

Reijer Anslostraat e.o. Startnotitie keuze groot onderhoud

of herinrichting t.b.v. VO uitwerking  

RB 15-12-

2022

09-03-2023 Conform planning in annotatie, startnotitie incl. PvE

gereed eind Q2-2023. Project Hoge Impact, daarom

donderdag 8 juni 2023 bespreking in commisie.

Hierdoor documenten aanleveren maandag 8 mei

2023 tbv agendaoverleg staf.

08-06-2023 Ter

bespreking

Handhavingstermijn Gebied

rondom Raaks 3

Een voorstel voor de mate waarin

er rondom de nieuwe stalling

Raaks III nog in de openbare

ruimte fietsen gestald mogen

worden. Met daarbij een voorstel

voor handhaving en de kosten

daarvan. Zulks na een breed

participatietraject In Q1.

BL 23-12-

2021

21-04-2022 In het nog vast te stellen Fietebeleid wordt een

handhavingsplan aangekondigd.

16-06-2023 Ter

kennisname

Haarlemse transitievisie warmte:

Warmteuitvoeringsplan

Waarderpolder

In afwachting van de formatie

plannen we dit besluit voorlopig in

december.  

RB 23-12-

2021

01-12-2022 Aangepast aan planning aanbesteding

warmteconcessie

22-06-2023 Ter

bespreking
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Voortgang Schone Lucht

Akkoord

Het schone lucht akkoord loopt

inmiddels het 3e jaar in. De

voortgang wordt besproken waarbij

tevens inbreng en suggesties van

de commissie worden gevraagd  

RB 15-12-

2022

02-02-2023 Voor een zinvolle bespreking van voortgang,

planning en totaalpakket is eerst inzicht in ambitie en

planning van zeer belangrijke maatregelen

(nulemissiezones) nodig..

22-06-2023 Ter

bespreking

Europaweg Stadsstraat vrijgeven voorlopig ontwerp RB 23-12-

2021

21-04-2022 vertraging in het ontwerpproces 22-06-2023 Ter

bespreking

Uitgiftecriteria

bedrijfsparkeervergunningen

I.h.k.v. Moderniseren parkeren

worden de huidige uitgfitecriteria

van parkeervergunningen voor

bedrijven ingrijpend gewijzigd. Dit

vraagt een expliciet raadsbesluit.  

BL 20-12-

2018

12-12-2019 Uitgiftecriteria wordt uitgevoerd door Milou Hassing.

Eventuele beleidsregels die aangepast moeten

worden zijn voor Michiel Evers. Vanuit Milou wel

overleg geweest maar nog geen afstemming of er

daadwerkelijk beleidsregels aangepast moeten

worden. Vervolg gesprek volgt nog.

01-07-2023 Ter

advisering

Opstellen HIOR Centrum en

maken van één richtlijn voor

heel Haarlem

in 2020 herzien centrumdeel en

opstellen 1 richtlijnendeel voor

Haarlem.  

RB 19-12-

2019

10-12-2020 Voorbereiding in de organisatie vraagt meer tijd. 06-07-2023 Ter

kennisname
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Fietsparkeren rondom

Botermarkt

In de omgeving van de Botermarkt

is er een groot tekort aan

fietsparkeerplekken. Momenteel

wordt onderzocht of het mogelijk is

om een openbare fietsenstalling in

de kelder van het pand van de

voormalige Hudsons' Bay te

realiseren.   

BL 17-12-

2020

11-02-2021 De gesprekken met de eigenaar over het aangaan

van een huurovereenkomst verliepen constructief

maar vroegen meer tijd dan voorzien. Daarbij komt

dat de plannen voor de fietsenstalling niet los kunnen

worden gezien van de totale herontwikkeling van het

pand. Inmiddels in overeenstemming bereikt over de

inhoud van de huurovereenkomst die naar

verwachting in maart 2023 kan worden getekend.

Met het ontwerpproces van de fietsenstalling is

inmiddels gestart zodat een raming kan worden

opgesteld ter onderbouwing van de kredietaanvraag.

Daarnaast wordt onderzocht of de fietsenstalling

eventueel ook kan worden aangekocht zodat aan de

raad een compleet investeringsvoorstel kan worden

voorgelegd. Dit onderzoek vraagt enkele maanden.

06-07-2023 Ter

advisering

Doorfietsroute Kennemerland,

realisatie Lodewijk van

Deyssellaan en Pim Mulierlaan

Voorlopig Ontwerp  RB 15-12-

2022

06-07-2023 06-07-2023 Ter

bespreking

Project: Haarlem, Ophalen

verdekte putkoppen en herstel

drainage

Startnotitie uitvoering

werkzaamheden  

RB 15-12-

2022

06-07-2023 06-07-2023 Ter

bespreking

Project: Zuider Emmakade groot

onderhoud

Startnotitie uitvoering

werkzaamheden  

RB 15-12-

2022

06-07-2023 06-07-2023 Ter

bespreking

Koninginnenweg/ Noorder

Emmakade

Startnotitie PVE/SO  RB 15-12-

2022

11-05-2023 \IVM met vertrek huidige PCM'r en inwerken nieuwe

PCM'r is de BAZ uitgesteld.

06-07-2023 Ter

bespreking
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Startnotitie groot onderhoud

Zuiderpolder - Fase 2

Project wordt gefaseerd uitgevoerd

 groot onderhoud en herinrichting  

RB 15-12-

2022

11-05-2023 13-02-2023: vanwege scopewijziging groot

onderhoud naar herinrichting schuift planning

startnotitie op.

06-07-2023 Ter

bespreking

Reconstructie Slaperdijkweg,

vaststellen DO

Reconstructie Slaperdijkweg  RB 17-12-

2020

09-09-2021 Nov 2022: Besluitvormingsproces uitrittenkwestie en

discussie over cultuurhistorische aspecten leiden tot

een latere oplevering van het VO Okt 2022:

Besluitvormingsproces uitrittenkwestie en discussie

over cultuurhistorische aspecten leiden tot een latere

oplevering van het VO Aug 2022: Participatie met

klankbordgroep en stakeholders over het

schetsontwerp is klaar. Ter afronding van het VO

moet er nog een algemene inloopavond plaatsvinden

waarvoor besluitvorming m.b.t. de inrittenkwestie en

het aantal parkeerplaatsen in wegvak 1 nodig is.

Deze complexe besluitvorming dient zorgvuldig tot

stand te komen en duurt daardoor te lang om het VO

eind septmeber gereed te hebben (uiterste datum

voor behandeling in Cie beheer op 6 oktober). Jan

2022: In de oude planning was rekening gehouden

met vaststelling van het PVE in de staf. Doordat dit

opgewaardeerd is naar een raadsbesluit is het traject

langer. Bovendien is de behandeling in de raad van

23 dec '21 met een maand uitgesteld vanwege een

''gemankeerde raad''. Tevens heeft het in te huren

ingenieursbureau in het offertetraject aangegeven

meer tijd nodig te hebben voor de ontwerpfase (incl.

daarin de participatie). Voor het participatietraject

wordt meer tijd ingepland vanwege de nog steeds

geldende coronabeperkingen (we willen voorkomen

dat een digitale werkwijze ten koste gaat van de

kwaliteit). Ook de handhavingsdiscussie m.b.t. de

inritten van nr. 22 tm 116 heeft invloed op de

doorlooptijd van het participatietraject (besproken in

de Cie beheer d.d. 7-11-21). Juli 2021: Dilemma's

gevonden tijdens defintiefase, hierdoor eerst de

uitgangspunten (PvE) laten vaststellen voorafgaand

aan ontwerpfase 3 jan 2021: Door eerst een

schetsontwerp op te stellen om de startnotitie op te

baseren, duurt het gehele proces langer.

31-08-2023 Ter

kennisname
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Stedelijk Waterplan Beleid mbt oppervlaktewater,

grondwater, hemelwater en

afvalwater (riool).  

RB 15-12-

2022

07-09-2023 07-09-2023 Ter

advisering

TVW: Wijziging

Bronnenstrategie Haarlem  

RB 15-12-

2022

07-09-2023 07-09-2023 Ter

bespreking

Herinrichting Spaarndamseweg,

traject J Gijzenkade -Pol,

vaststellen DO

Herinrichting Spaarndamseweg,

traject J Gijzenkade -Pol  

RB 17-12-

2020

09-09-2021 Feb 2023: Inspraakperiode is pas net afgelopen.

Voor de zomer kan het DO gereed zijn, de 1e

vergadering erna kan het DO vastgesteld worden.

Jan 2022: Vaststelling PVE moest naar

gemeenteraad, daarmee een langer traject.

Vanwege de nog steeds geldende

coronabeperkingen is nu ook een langere

doorlooptijd voor de participatie gebruikt, met

meerdere trajecten. Juli 2021: Dilemma's gevonden

tijdens defintiefase, hierdoor eerst de uitgangspunten

(PvE) laten vaststellen voorafgaand aan ontwerpfase

Jan 2021: Besloten om eerst een schetsontwerp te

laten uitwerken waarop de startnotitie gebaseerd kan

worden

07-09-2023 Ter

kennisname

Vaststellen DO Prins

Bernhardlaan

RB 23-12-

2021

06-10-2022 Vrijgave VO eind maart 2023, inspraakperiode

afgerond begin mei 23. Afronding DO in mei - juli.

Vaststelling door raad in september Gepland op

eerste commissiedatum september 2023

07-09-2023 Ter

kennisname

Vrijgeven uitvoeringskrediet

Prins Bernhardlaan

RB 23-12-

2021

06-10-2022 Gekoppeld aan BAZ 20210943858 07-09-2023 Ter

advisering
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Vaststellen VO De Liefdestraat

en Jan Campertstraat

Vaststellen VO ter inzage  RB 15-12-

2022

07-09-2023 07-09-2023 Ter

bespreking

Vrijgave voorlopig ontwerp Fase

1 voor groot onderhoud

Zuiderpolder

RB 15-12-

2022

07-09-2023 07-09-2023 Ter

bespreking

Herinrichting

Spaarnwouderstraat

Startnotitie ivm uitbreiding scope

(conform HCPP)  

RB 15-12-

2022

07-09-2023 07-09-2023 Ter

kennisname

Strategie Verschonen (ZE)

Mobiliteit

BL 17-12-

2020

09-12-2021 Planning conform planning strategie

laadinfrastructuur Haarlem. Planning is aangepast

conform Mobiliteitskalender staf van Leeuwen

(september 2022),

21-09-2023 Ter

bespreking

Aanpassing Parkeerverordening (Vrijwel) jaarlijks dient de

parkeerverordening te worden

aangepast aan de nieuwe

parkeerregels. De gemeente dient

goed vast te leggen hoe het

parkeren wordt geregeld. De

parkeersituatie in Haarlem

verandert namelijk. Nieuwe

gebieden met gereguleerd

parkeren worden bijvoorbeeld aan

het bestaande areaal toegevoegd,

of de wijze van

vergunningverlening verandert. Dit

wordt in de parkeerverordening

vastgelegd. Alleen de raad is

bevoegd tot het vaststellen van de

parkeerverordening. De commissie

wordt gevraagd hier de raad over

te adviseren.  

BL 23-12-

2021

16-06-2022 in 2022 is een aanvulling/wijziging op de

Parkeerverordening 2018 vastgesteld. Het blijkt dat

er, in overleg met VTH en JZ, meerdere wijzigingen

nodig zijn, waardoor er een nieuwe

Parkeerverordening dient te worden vastgesteld.

21-09-2023 Ter

bespreking
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Strategische laadvisie BL 23-12-

2021

16-06-2022 Aangepast planning opgesteld in het kade van de

mobiliteitskalender (01-06-2022). Planning is

aangepast conform Mobiliteitskalender staf van

Leeuwen (september 2022),

21-09-2023 Ter

advisering

Ontwikkeling natuuroevers

onderdeel ecologisch netwerk)

RB 23-12-

2021

25-05-2022 Er is gekozen voor opname van de ontwikkeling van

natuuroevers in de HIOR. Wel wordt inmiddels

gewerkt met de themakaart NVO in Geovisia, waarin

per onderhoudstraject voor vervanging van de

oeverbescherming, de voorkeursuitwerking is

vastgelegd.

21-09-2023 Ter

kennisname

Nieuw VRI beleid Opstellen beleid voor

verkeersregelinstallaties

BL 09-02-

2018

04-10-2018 Op dit moment wordt gewerkt aan het

overkoepelende mobiliteitsbeleid voor Haarlem.

Hierin worden op hoofdlijnen keuzes gemaakt die

bepalend zijn voor de uitgangspunten van het VRI-

beleid. Om die reden is afgesproken dat dit beleid

pas verder wordt uitgewerkt nadat het

mobiliteiteitsbeleid is vastgesteld. Dat is naar

verwachting Q1 2020. Uit het beleid zal blijken welke

verdiepende beleidsstukken prioriteit hebben. Zoals

het er nu naar uitziet is de prioriteit voor andere

geplande deelbeleidsstukken, zoals de Nota Bouwen

en Parkeren en het Fietsbeleid urgenter dan de

aanpassing van het VRI-beleid. Om die reden schuift

dit beleidsstuk door in de tijd. Het mobiliteitsbeleid

is vastgesteld in september 2021, waarbij ook een

uitvoeringsagenda is opgesteld. In verband met

andere prioriteiten (laadinfra, deelmobiliteit,

fietsbeleid) is het opstellen van het VRI-beleid naar

voren geschoven in de tijd en staat nu gepland voor

Q3 2023.

01-10-2023 Ter

advisering

20



Jaarplanning commissie Beheer tbv vergadering 9 maart 2023

onderwerp omschrijving pfh

cod

e

ontstaans

datum

oorspronke

lijke

Planning

reden afwijking planning huidige

planning

soort

behandeling

Nul-emissie zone Het streven is invoering per 2026,

contouren komen eind 2023 naar

de raad.  

BL 15-12-

2022

02-11-2023 02-11-2023 Ter

advisering

N208 fietsverbinding N208 Vaststellen DO RB 23-12-

2021

08-09-2022 opstellen VO heeft meer tijd nodig 02-11-2023 Ter

kennisname

Evaluatie/actualisatie

Dierenwelzijnbeleid

RB 15-12-

2022

07-12-2023 07-12-2023 Ter

bespreking

Project: Dreef/Fonteinlaan en

Paviljoenslaan onderzoek

verhardingen

Startnotitie uitvoering

maatregelenplan  

RB 15-12-

2022

06-07-2023 Uit het verhardingsonderzoek is gebleken dat de

herstelmaatregelen groter zijn dan was verwacht.

07-12-2023 Ter

bespreking

Project: Nachtegaalstraat e.o.

onderzoek en maatregelen

waterstress

Startnotitie uitvoering

maatregelenplan  

RB 15-12-

2022

06-07-2023 Uit het onderzoek is gebleken dat de

herstelmaatregelen groter zijn dan was verwacht.

07-12-2023 Ter

bespreking

Haarlemse Transitievisie Wamte:

Update

RB 15-12-

2022

07-12-2023 07-12-2023 Ter

advisering

Europaweg Stadsstraat Vaststellen definitief ontwerp RB 23-12-

2021

08-09-2022 vertraging in het ontwerpproces 14-12-2023 Ter

bespreking

Herziening bomenbeleidsplan actualisatie van beleidsnota uit

2009  

RB 20-12-

2018

16-05-2019 Beleidsvorming neemt meer tijd. 31-12-2023 Ter

advisering
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Groenmarkt Vrijgave VO voor inspraak

(herinrichting n.a.v. Autoluwe

binnenstad)

RB 13-07-

2017

30-11-2017 20220929 Er gaat binenkort een PO starten voor dit

onderwerp. 20211123 Er is nog geen nieuwe PO

aangemaakt voor de herinrichting van de Nieuwe

Groenmarkt (al dan niet met ondergronds

fietsenstalling) 20200908 Onderhandeling over

Hudsonbay loopt nog afhankelijk van uitkomst is er

wel / geen geld voor ondergrondse fietsenstalling en

herijking VO met stakeholders 20200310 Keuze

inrichting wordt bepaald nav. Actieplan Fiets en is

afhankelijk van voortgang onderhandeling over

Hudsonbay en herijking VO met stakeholders

20200114 Behandeling Actieplan Fiets wordt

verwacht in 2e kwartaal 2020 20190816

Behandeling Actieplan Fiets wordt verwacht begin

2020. 20190704 Besluitvorming over ondergrondse

fietsstalling moet samenlopen met vaststellen

fietsparkeerbeleid binnenstad. Nog geen keuze

gemaakt voor maaiveldoplossing fietsparkeren of

fietsparkeerkelder. Nadere onderbouwing nut en

noodzaak fietsparkeerkelder moet worden opgesteld

en aangeboden aan cie beheer.

31-12-2023 Ter

bespreking

verkeersbesluit mobiliteitshub

Minckelersweg

BL 12-03-

2021

10-06-2021 de pilot is voorlopig uitgesteld 31-12-2023 Ter

kennisname
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Startnotitie nieuw speelbeleid Actualisatie van het speelbeleid  RB 19-12-

2019

11-06-2020 Gezien de groenopgave in Haarlem is gekozen om

later dit jaar een start te maken met de actualisatie

van het speelbeleid.. De planning is om na de

verkiezingen en na de vakantie, als het nieuwe

college geinstalleerd is een startnotitie gereed te

hebben.

01-01-2024 Ter

kennisname

Vrijgave voorlopig ontwerp Fase

2 voor groot onderhoud

Zuiderpolder

RB 15-12-

2022

02-11-2023 13-02-2023: vanwege scopewijziging groot

onderhoud naar herinrichting schuift planning op

naar planningsmaand 1 2024

16-01-2024 Ter

bespreking

Ontwerpactieplan geluid Op basis van de geluidkaart 2021

wordt een nieuw actieplan geluid

opgesteld, dat als ontwerp in de

inspraak gaat.  

RB 15-12-

2022

08-06-2023 Uitstel naar Q1 2024, past in prioriteringsbeleid en

deadline vaststelling actieplan is door EU jaar

verschoven naar juli 2024

01-02-2024 Ter

bespreking

Raadsbesluit uitvoeringskrediet

fietsverbinding Louis

Pasteurstraat - Boerhaavelaan

Raadsbesluit uitvoeringskrediet

fietsverbinding Louis Pasteurstraat

- Boerhaavelaan

RB 01-12-

2017

22-02-2018 Er wordt gewerkt aan een startnotitie, gevolgd door

een stedenbouwkundig plan en een anterieure

overeenkomst. Pas daarna kan een planning

gemaakt worden voor de uitvoering en het

uitvoeringskrediet vrijgevraagd worden. juli 2021: In

de AO is afgesproken dat het fietspad ingericht en

wel na de bouw door Sint Jacob wordt opgeleverd.

Dat zal in 2024 zijn.

04-04-2024 Ter

bespreking
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Onderzoeksfinanciering antenne

opstelpunten

In verband met de opmars van

smallcells: het vaststellen van

onderzoeksbudget voor het

onderzoek naar opstelpunten die

voorkomen dat small cells op

openbare gebouwen geplaatst

wordt.  

RB 23-12-

2021

06-10-2022 in verband met toename van complexiteit rondom

smart-city concepten is de invoering uitgeschoven.

25-04-2024 Ter

advisering

Antennebeleid (waarschijnlijk ter

informatie aan de raad)

RB 23-12-

2021

03-11-2022 ontwikkelingen rondom smart-city concepten vragen

meer uitwerking voordat nieuw antennebeleid

vastgesteld kan worden.

25-04-2024 Ter

kennisname

Vaststelling Actieplan geluid en

nota van zienswijzen

Na de inspraak wordt het actieplan

vastgesteld met meewegen van de

inspraakreacties en de adviezen

van de raad  

RB 15-12-

2022

07-09-2023 Uitstel naar Q2/3 2024, past in prioriteringsbeleid en

deadline vaststelling actieplan is door EU jaar

verschoven naar juli 2024

05-07-2024 Ter

bespreking

Motie 20.13 Bike en Ride Draagt het college op: Om bij P+R

plekken, zeker waar geen

openbaar vervoer is te

onderzoeken of bijvoorbeeld

marktpartijen bereid zijn daar Bike

en Ride plekken te maken. Dus je

auto parkeren en over te stappen

op je eigen fiets of een huurfiets  

BL 23-09-

2021
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