
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
Het college vraagt het beschikbare krediet ad € 4.224.000,00 op om de 

voorbereidende werkzaamheden te kunnen afronden tot aan de daadwerkelijke 

gunning en realisatie van het project Oostweg. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 
Met het definitief ontwerp wordt de ontwerpfase afgesloten en de 

voorbereidingsfase, gevolgd door de realisatiefase gestart. 

 

Met de raadsstukken 162/2004, 301/2005 en 235/2006 is al € 350.000,00 

beschikbaar gesteld ten behoeve van de voorbereidende werkzaamheden tot nu toe. 

De initiatieffase, definitiefase en ontwerpfase zijn doorlopen. De 

voorbereidingsfase is inmiddels gestart.  

 

De Oostweg dient samen te worden opgeleverd met de Schoterbrug, die staat 

gepland voor april 2009. Helaas is de rek nagenoeg uit de planning. Na het college-

akkoord worden offertes voor de bestekken opgevraagd en beoordeeld. Na 

kredietverlening wordt opdracht gegeven. Indien dit medio april 2007 plaatsvindt, 

kan het bestek in oktober Europees worden aanbesteed, vindt in januari 2008 de 

gunning van de realisatiewerkzaamheden plaats en blijft een oplevering in april 

2009 haalbaar. 
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Met het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet kunnen dit jaar de 

voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het opstellen van de 

bestekken, diverse onderzoeken in het kader van de procedure ex art. 19 WRO, 

sanering, het verleggen van kabels en leidingen en het selecteren van een aannemer 

middels een Europese aanbestedingsprocedure.  

Zodra de subsidie-beschikkingen Extra Investeringsimpuls Noord-Holland en de 

Topper-regeling zijn ontvangen en een nieuwe kredietaanvraag is ingediend en 

gehonoreerd, kan de uitvoering van de Oostweg starten zodat de streefdatum voor 

de oplevering in zicht blijft. 

 

Het concept Raadsbesluit wordt met het raadsstuk meegezonden. 

Het definitief ontwerp, inspraaknotitie, notitie herstructurering Oostweg en risico-

analyse worden ter inzage gelegd.  
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Definitief Ontwerp Oostweg en krediet restant voorbereidingsfase en 

realisatiefase 
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Financiële paragraaf 
De totale kostenraming van € 16 miljoen wordt bevestigd door de nieuwe raming 

die voor het definitief ontwerp is opgesteld. 

De totale kosten worden volledig gedekt uit de IP 67.40 ‘Bereikbaarheid 

Waarderpolder: aanleg Oostweg (incl. oostelijk deel Oudeweg)’, de bijdrage uit de 

Extra Investeringsimpuls van de provincie Noord-Holland, de Topper-subsidie van 

het ministerie van Economische Zaken en het OPH (ISV-2). 

 

Participatie / communicatie 
Behalve met de gemeentelijke afdelingen en provincie Noord-Holland is het 

ontwerp voorbesproken met onder andere de Industriekring Haarlem, Kamer van 

Koophandel, Connexxion en de Fietsersbond. 

In augustus en september 2006 heeft het voorlopig ontwerp ter inzage gelegen en 

kon eenieder zijn of haar bedenkingen c.q. zienswijzen indienen. Op basis van deze 

reacties is het definitief ontwerp tot stand gekomen. De reacties en de verwerking 

ervan in het definitief ontwerp zijn verwoord in de inspraaknotitie. 

Ten behoeve van de nadere uitwerking tot een definitief ontwerp is apart gesproken 

met onder andere MSD, Connexxion, Vereniging van eigenaren Mollerusweg nr. 2 

t/m 42 en visrestaurant Sea Cottage.   

 

Planning 
Indien in april het gevraagde en beschikbare krediet wordt verleend, kan de 

Oostweg besteksgereed worden gemaakt. Vindt in het najaar van 2007 de Europese 

aanbesteding plaats en worden de kabels en leidingen verlegd. 

Uiterlijk in januari 2008 vindt de gunning van het werk plaats. De 

vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO dient in deze periode te zijn afgerond 

zodat de daadwerkelijk uitvoering in 2008 en begin 2009 kan plaatsvinden. 

In april 2009 wordt de Oostweg samen met de Schoterbrug opgeleverd.  

 

Het voorstel is op 22 maart 2007 in de commissie Beheer behandeld. Het advies van 

de commissie hebben we op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ad € 4.224.000,00 

om alle voorbereidende werkzaamheden van de Oostweg te kunnen verrichten, 

dat wordt gedekt uit de IP-post 67.40 ‘Bereikbaarheid Waarderpolder: Aanleg 

Oostweg (incl. oostelijk deel Oudeweg)’. 

 

2. Het bedrag uit de IP-post 67.40 ‘Bereikbaarheid Waarderpolder: Aanleg 

Oostweg (incl. oostelijk deel Oudeweg)’ af te schrijven in 30 gelijke jaarlijkse 

termijnen en de kapitaallasten met ingang van 2007 ten laste te brengen van 

product 08.03.01 Verkeer. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ad € 4.224.000,00 om alle 

voorbereidende werkzaamheden van de Oostweg te kunnen verrichten, dat wordt 

gedekt uit de IP-post 67.40 ‘Bereikbaarheid Waarderpolder: Aanleg Oostweg (incl. 

oostelijk deel Oudeweg)’; 

 

het bedrag uit de IP-post 67.40 ‘Bereikbaarheid Waarderpolder: Aanleg Oostweg 

(incl. oostelijk deel Oudeweg)’ af te schrijven in 30 gelijke jaarlijkse termijnen en 

de kapitaallasten met ingang van 2007 ten laste te brengen van product 08.03.01 

Verkeer; 

 

Gedaan in de vergadering van 12 april 2007. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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