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De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op IT-decèffiber 20157

Constaterende dat:
• Het college voornemens is middels startnotities bij herinrichtingsprojecten en grootschalige 

onderhoudsprojecten de betrokkenheid van de gemeenteraad en stakeholders in de fase 
voorafgaand aan het opstellen van het voorontwerp te verbeteren

• Dit in de eindfase veel discussies over scope en alternatieven en vaak hierdoor ook vertraging 
kan voorkomen;

• Er daarnaast regelmatig discussies ontstaan in de uitvoeringsfase door fouten in of 
interpretaties van het uitvoeringsontwerp, door het niet meenemen van staand beleid in dit 
ontwerp of door uitvoeringsfouten;

• Dit zowel speelt bij herinrichtingsprojecten als grootschalige en kleine onderhoudsprojecten;
• Stakeholders deze kleine punten in het verleden op ambtelijk niveau konden bespreken 

waarna ze binnen budget werden opgelost;
• Dit nu niet meer mogelijk is doordat de projecten in regie zijn gezet en de uitvoerder geen 

aanpassingen meer kan doen omdat deze zich strikt aan de opdracht ‘De wegindeling- en 
inrichting blijft ongewijzigd’ moet houden;

• Veel door stakeholders gewenste kleine aanpassingen zoals toepassen van schuine bandjes 
geen verandering van het definitief ontwerp inhouden;

• Voor andere kleinschalige aanpassingen binnen projecten de gemeente niet inspraakplichtig 
is omdat ze passen binnen de ruimte voor de gemeente om ‘feitelijk te handelen’ bijvoorbeeld 
in het belang van de verkeersveiligheid en dat het feit dat er geen formele inspraak is geweest 
dus niet belemmerend hoeft te zijn om deze aanpassingen wel door te voeren;

• Stakeholders door de huidige invulling van het werken in regie pas laat fouten ontdekken die 
in dat stadium vaak niet meer opgelost kunnen worden, of alleen tegen extra kosten;

• Dat dit alles leidt tot het niet oplossen van knelpunten die makkelijk wel opgelost hadden 
kunnen worden wat onder meer blijkt uit de actuele voorbeelden in de bijlage;

• Een korte eenvoudige check met stakeholders van het uitvoeringsontwerp binnen de kaders 
van de startnotitie en staand gemeentelijk beleid het project in lijn had kunnen brengen met de 
op dit moment geldende opvattingen over verkeersveiligheid;

Verzoekt het college
Uitvoerders bij werken in regie de opdracht te geven stakeholders als de Bomenwacht, Rover en 
de Fietsersbond bij herinrichtingsprojecten en onderhoudsprojecten de mogelijkheid te geven te 
overleggen over het uitvoeringsontwerp (de “participantencheck”), de ruimte te geven om kleine 
wijzigingen door te voeren en dit ook te laten gelden voor kleine onderhoudsprojecten die niet 
lopen via een startnotitie.

En gaat over tot de orde van de dag
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Bijlage: actuele voorbeelden

De volgende kleine aanpassingen hadden zonder meerkosten of met marginale meerkosten 
meegenomen kunnen worden of veiliger kunnen worden uitgevoerd bij recente groot 
onderhoudsprojecten en kleine infrastructurele aanpassingen

Fietsoversteek Raamsingel - Van Eedenstraat. Fietsopstelvak had bij groot onderhoud Van 
Eedenstraat aangepast kunnen worden (kan nog steeds als snel opdracht wordt gegeven).

Van Eedenstraat richting Schouwburg. December 2012 is fietsster aangereden door 
rechtsafslaande auto. Ze is aan de verwondingen overleden. Door geleider iets door te trekken 
wordt de bocht krapper, waardoor de snelheid van afslaand verkeer lager wordt. Ook deze door 
wijkraad en Fietsersbond gewenste verbetering kan nog steeds worden meegenomen als snel 
opdracht wordt gegeven.



Fietsstrook Leidsevaart tussen Emmabrug en Westergracht - Rechte hoge band had schuine 
band kunnen zijn. Eveneens hadden zonder meerkosten de kolken in de (schuine) trottoirband 
kunnen worden verwerkt.

Doorsteek vanuit Jetty Velustraat (Slachthuisbuurt) naar fietsoversteek Schipholweg naar 
Haarlem College. Rechte hoge banden en chicane waren niet nodig geweest. Ook de 
nabijgelegen fietsdoorsteek Schipholweg - Willem Arondéusstraat is voorzien van hoge rechte 
banden in plaats van schuine bandjes.


