
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Volgens planning wordt nog dit jaar aangevangen met de herinrichting van het 

Engelandpark. Via eerdere besluitvorming zijn uitgangspunten kenbaar gemaakt en 

is circa 65% van de benodigde middelen beschikbaar gesteld. De totale 

projectkosten zijn geraamd op € 1.660.000,-. Van dit bedrag wordt  

€ 80.500,-  via subsidies van De Provincie Noord-Holland (€ 70.000,-) en het 

Hoogheemraadschap van Rijnland (€ 10.500,-) verkregen. Voor het ontschotten van 

deze  subsidies is een raadsbesluit vereist.  

Daarnaast is ook een raadsbesluit nodig om een restant bedrag van €  485.000,- (IP-

post 63.10) uit het OPH2 voor dit project in te zetten. 

Aan de hand van dit voorstel kan de raad besluiten om de subsidiegelden en het 

restant bedrag uit IP-post 63.10 voor de herinrichting van het Engelandpark in te 

zetten.     

 

Aanleiding + fase(es) van besluitvorming 

Het Engelandpark is technisch en maatschappelijk afgeschreven, zie onder-staande 

tekst uit nota BOR 2007/155233 “vasttellen DO herinrichting Enge-landpark. 

 

“ 

De renovatie is nodig omdat het Engelandpark, mede door  achterstallig onderhoud, 

technisch, functioneel, en maatschappelijk is versleten. De watergangen zijn dicht 

geslibd met bagger, de heesterlaag is grotendeels verdwenen, de aanwezige lage 

begroeiing  bestaat voornamelijk uit brandnetels, het straatmeubilair is stuk en/of 

versleten, de gazons zijn verzakt/nat en de paden zijn in slechte staat.      

“  

 

Besluitvorming ten aanzien van inrichting en financiering is nagenoeg afgerond. 

Thans resteert het raadsbesluit voor de vrijgave van de betreffende subsidies en het 

resterende bedrag van € 485.000,- van IP-post 63.10.    

 

Resultaat en risico’s 

Het beoogde fysieke resultaat is als volgt kort in nota BOR 2007/155233 “vasttellen 

DO herinrichting Engelandpark” omschreven . 
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Doelstelling is dat het  park weer  jaren mee kan en een duidelijke toegevoegde 

waarde heeft voor de buurt/wijk én daar buiten. Het ontwerp voorziet in verbetering 

van  het groen en moet leiden tot meer recreatief gebruik van het park dan nu het 

geval is. De natuurwaarden en daarmee de beleving van het park door de gebruikers 

wordt vergroot door de toevoeging van extra heesters, bosrandkruiden (lage 

begroeiing), oevervegetatie en een verbeterde waterkwal-iteit.  

“ 

 

Het risicoprofiel van het project ken geen bijzonderheden. Het ontwerp is tot stand 

gekomen via participatie en inspraak, de raming heeft de gebruikelijke bandbreedte 

van 10% en de uitvoering vindt plaats via de gebruikelijke project-matige aanpak.   

 

Financiële paragraaf 

De totale kosten van de herinrichting bedragen € l.660.00,-.  

 

In de dekking is als volgt voorzien: 

 

Verbeteren watergangen in het Engelandpark (OPH-2, 63.10)  €    685.000,-  

Baggeren watergangen en vervangen beschoeiing (ISV-1) €    361.000,-  

Onderhoud wegen (begroting BOR) €    160.000,-  

Beschoeiingen, vernieuwingsprogramma (IP 63.09a) €      40.000,-  

Onderhoud watergangen, baggeren (begroting afd. Milieu) €      33.000,-  

Subsidie verbetering waterstructuur Engelandpark (Pr.N-H) €      70.000,-  

Subsidie natuurvriendelijke oevers (Rijnland) €      10.500,-  

Verschuiving binnen IP 65.18, renovatie grootschalig groen: 

Inzetten : Frederikspark-Griffietuin €    100.000,- 

Inzetten : Groene zone Kleverlaan €    200.000 ,-  + 

TOTAAL  € 1.659.500,- 

 

In een eerdere stadium is ten laste van IP-post 63.10 (OPH2)  via een raads-besluit 

€ 200.000,- vrijgegeven voor dit project. Ook het voor dit project benodigde “ISV-

1-geld” is in een eerder stadium beschikbaar gesteld. De overige bedragen, met 

uitzondering van de subsidies, zijn via de begroting of losse B&Wbesluiten (met 

mandaat) ontschot.  

 

Via dit voorstel wordt aan de raad verzocht om het resterende bedrag van  

€ 485.000,- uit IP-post 63.10 (OPH2) beschikbaar te stellen voor de herinrich-ting 

van het Engelandpark. Daarnaast wordt verzocht om de subsidies van de Provincie 

Noord-Holland (€ 70.000,-) en het Hoorheemraadschap van Rijnland (€ 10.500,-) in 

te zetten voor dit project.          

 

Participatie / communicatie 
Ten aanzien van Participatie en Inspraak/wijkgericht werken wordt verwezen naar 

de onderstaande tekst uit nota BOR 2007/155233 “vasttellen DO herinrichting 

Engelandpark”. 

 

“ 

Het DO is een gezamenlijk product van een breed samengestelde werkgroep waarin 

de wijkraad en de bewonersvereniging Schoolenaer vertegenwoordigd zijn naast de 



 

 

220/2007 

220-3 

 

 

 

 

gemeente. Het voorlopig ontwerp is eerder via de inspraak bekend gemaakt. De 

reacties op de inspraak zijn van commentaar voorzien en ter vaststelling opgenomen 

in bijlage C van deze nota. De werkgroep zal bij de verdere uitwerking van het 

project betrokken blijven. 

“ 

Communicatie ten aanzien van dit project zal op projectniveau plaats vinden.   

 

Planning 
Volgens planning zal nog dit jaar worden aangevangen met het werk. Het betreft 

dan eerst fase I waarbij de watergangen worden verlegd. Opvolgend wordt in fase II 

de groenstructuur van het park heringericht. Het werk moet  

Eind tweede kwartaal 2008 worden opgeleverd met een nazorgfase van circa 1 jaar. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.659.500 voor 

het herinrichten van het Engelandpark. 

2. Waarvan gedekt uit bestaande krediet c.q. budgetten/subsidies: 

a. € 434.000 (€ 361.000 + € 40.000  € 33.000) reeds beschikbaar gesteld met 

b&w nota d.d. 20-12-2005 ten behoeve van baggerwerkzaamheden; 

b. € 200.000 reeds beschikbaar gesteld krediet ten laste van IP post 63.10 

Verbeteren watergangen Engelandpark (OPH-2); 

c. € 160.000 ten laste van product onderhoud wegen, straten en pleinen; 

d. € 70.000 Subsidie verbeteren waterstructuur van Provincie Noord-Holland; 

e. € 10.500 Subsidie natuurvriendelijke oevers Rijnland; 

f. € 300.000 ten laste van IP post 65.18, Renovatie Grootschalig groen 2008 dat 

door de raad bij de begrotingsbehandeling van 8-11-2007 beschikbaar is 

gesteld. 
3. Een bedrag van € 485.000 ten laste te brengen van IP post 63.10 Verbeteren 

watergangen Engelandpark, gedekt uit OPH-2. 

 

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: 

 

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.659.500 voor 

het herinrichten van het Engelandpark; 

 

2. waarvan gedekt uit bestaande krediet c.q. budgetten/subsidies: 

a. € 434.000 (€ 361.000 + € 40.000  € 33.000) reeds beschikbaar gesteld met 

b&w nota d.d. 20-12-2005 ten behoeve van baggerwerkzaamheden; 

b. € 200.000 reeds beschikbaar gesteld krediet ten laste van IP post 63.10 

Verbeteren watergangen Engelandpark (OPH-2); 

c. € 160.000 ten laste van product onderhoud wegen, straten en pleinen; 

d. € 70.000 Subsidie verbeteren waterstructuur van Provincie Noord-Holland; 

e. € 10.500 Subsidie natuurvriendelijke oevers Rijnland; 

f. € 300.000 ten laste van IP post 65.18, Renovatie Grootschalig groen 2008 dat 

door de raad bij de begrotingsbehandeling van 8-11-2007 beschikbaar is 

gesteld. 

 

3. het resterend bedrag van € 485.000 ten laste te brengen van IP post 63.10 

Verbeteren watergangen Engelandpark, gedekt uit OPH-2. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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