
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

Voor de tunnelstudie Zuidtangent is een Plan van Aanpak opgesteld. Voor de studie 

wordt thans krediet aangevraagd.  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

De raad van de gemeente Haarlem heeft 21 december 2006 (233/2006) besloten dat 

de gemeente Haarlem medewerking verleent aan de nadere uitwerking van de 

tunnelvarianten voor de Spaarnepassage van de Zuidtangent door de provincie. 

Gemeente en provincie zijn het eens over de richting van een oplossing, namelijk 

een tunnel.  

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de gemeente Haarlem de 

mogelijkheid op welke wijze een ondergrondse verbinding voor hoogwaardig 

openbaar vervoer kan worden gerealiseerd.  

 

Het doel van de haalbaarheidsstudie is: 

Een onderzoek naar de maatschappelijke, ruimtelijke, technische en financiële 

haalbaarheid van de aanleg van een tunnel voor de Zuidtangent, als onderdeel van 

de hoogwaardige openbaar-vervoercorridor die tot doel heeft het verbeteren van de 

bereikbaarheid van de regio en de stad Haarlem. De ondergrondse verbinding moet 

tevens een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en 

stedenbouwkundige kwaliteit van de stad en de mogelijkheid bieden om nieuwe 

economische en ruimtelijke ontwikkelingen in de stad te verwezenlijken. 

 

Ten behoeve van de studie is door een extern bureau (APPM) en in nauwe 

samenwerking met provincie en gemeente een Plan van Aanpak opgesteld. Dat Plan 

van Aanpak is door de speciaal voor de studie ingestelde stuurgroep (met 

bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de provincie en gemeente) geaccordeerd.  

 

Het beoogde resultaat van de studie is:     

 gedragen visie op de problematiek die moet worden opgelost; 

 maatschappelijk gewogen, ruimtelijk inpasbare en financieel acceptabele 

oplossingsrichting(en) voor de hoogwaardige openbaar-vervoercorridor en 

stedenbouwkundige verbetering; 

 basis voor besluitvorming ten aanzien van vervolgproces; 
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 visie op de vervolgaanpak. 

 

De gemeente Haarlem heeft in basis een toetsende rol. De provincie geeft opdracht 

aan derden om het merendeel van de werkzaamheden (documentstudies, analyses, 

voorbereiding van werkgroepen en eventuele workshops / excursies). De gemeente 

zal in ‘interactie’ gaan met onder andere de provincie, externe bureaus en derden. In 

dat kader wordt deelgenomen aan workshops, expertmeetings en andere 

bijeenkomsten waar kennisuitwisseling en -verbreding centraal staan. 

 

Binnen de gemeente is een projectteam worden geformeerd, dat met de provincie 

nadere werkafspraken formuleert.  

 

Financiële paragraaf 

De tijdsbesteding voor projectmanagement, uitvoering en proceskosten is begroot  

voor de periode tot eind 2007. De projectkosten bedragen in totaal 126.180 euro.  

 

Participatie / communicatie 

Er wordt uitgebreid gecommuniceerd met betrokkenen en belanghebbenden.  

De communicatiemedewerkers van gemeente en provincie worden ondersteund 

door een extern communicatiebureau, dat een communicatieplan heeft opgesteld.   

 

Er worden in de tweede helft van 2007 diverse werkbijeenkomsten in de vorm van 

ateliers georganiseerd en informatiebijeenkomsten. Er is een website waarop de 

voortgang van de studie nauwgezet te volgen is: 

www.tunnelstudiezuidtangenthaarlem.nl 

 

Planning 
De studie kent een looptijd van enkele maanden, en zal volgens het Plan van 

Aanpak 15 oktober zijn afgerond, doch uiterlijk eind 2007. Het gemeentebestuur zal 

daarna zo spoedig mogelijk gevraagd worden om tot besluitvorming te komen over 

de resultaten van de studie.  

 

Wij stellen de raad voor om: 

 

Voor de tunnelstudie Zuidtangent een krediet ter beschikking te stellen van 

€126.180, te dekken uit de reservering onder volgnr. 67.32 van het IP-2007, in 

afwachting van de definitieve toekenning van de subsidieaanvraag BONroute. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

http://www.tunnelstudiezuidtangenthaarlem.nl/
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

Voor de tunnelstudie Zuidtangent een krediet ter beschikking te stellen van 

€126.180, te dekken uit de reservering onder volgnr. 67.32 van het IP-2007, in 

afwachting van de definitieve toekenning van de subsidieaanvraag BONroute. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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