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Kernboodschap De raad voor het einde van dit j aar te rapporteren over de (on)mogelijkheden van 

het inplannen van en beginnen met de herinrichting van de Rollandslaan tot 30km- 
gebied.

Behandelvoorstel voor 
commissie

N.v.t. Raadsstuk is opgesteld naar aanleiding van behandeling in de commissie 
Beheer.

Relevante eerdere 
besluiten

N.v.t.

Besluit Raad
d.d. .2U JUI2017
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De commissie Beheer van de gemeenteraad, gelezen het burgerinitiatief 
herinrichting Rollandslaan en gelezen het door het college hierover gegeven 
preadvies, stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. De in de stukken genoemde onderzoeken (waarvan de resultaten einde dit 
jaar worden verwacht) naar de kwaliteit van de huidige riolering en het 
onderzoek naar de waterkwaliteit af te wachten;

2. Het college op te dragen dat wanneer de uitkomsten van deze onderzoeken 
bekend zijn de bewoners en de raad, te weten de commissie Beheer, 
hierover actief te informeren;

3. Het college op te dragen te bezien, en de bewoners en de commissie Beheer 
hierover te rapporteren, of het college mogelijkheden ziet in het opnemen 
van deze herinrichting van de Rollandslaan in de
(meerj arengebieds-jplanning;

4. Het college op te dragen dat, mocht de staat van het riool zo goed zijn dat 
er op korte termijn niet tot vervanging of reparatie wordt overgegaan, aan 
de raad, te weten de commissie Beheer, te rapporteren of de herinrichting 
toch uitgevoerd kan worden met als financiering de extra gelden die met de 
Kademota 2017 beschikbaar zijn gekomen voor het verhogen van het 
ambitieniveau van het beheer van de openbare ruimte danwel vanuit de 
eenmalig ophoging van het budget werk-met-werk.

Met inachtneming van de aangenomen amendementen en moties tijdens de 
vergadering van 20 juli 2017



1. Inleiding

Op 18 mei 2017 ontving de gemeenteraad een burgerinitiatief met als onderwerp 
‘Herinrichting Rollandslaan’. De initiatiefnemers verzoeken “het volgende voorstel of 
onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen: ‘Herinrichting tot een 30 km straat 
van de Rollandslaan in Haarlem’ Als toelichting op dit advies geven zij (deels) aan: “de 
bewoners en belanghebbenden van de Rollandslaan vragen de Gemeente Haarlem de reeds 20 
jaar geleden beloofde herinrichting van de Rollandslaan als 30km-gebied op zeer korte 
termijn te gaan uitvoeren. Wij vragen u het groot onderhoud en herinrichting van de 
Rollandslaan weer terug op de gemeentelijke projectplanning te zetten, zodat deze in 2018 
kan worden uitgevoerd. Maak de Rollandslaan veilig voor onze kinderen, ouderen en 
huisdieren!”.

Het burgerinitiatief is conform de Verordening op het burgerinitiatief (artikel 6) in eerste 
instantie besproken in het presidium van de raad. Het presidium heeft geconstateerd dat het 
ingediende burgerinitiatief voldoet aan de eisen gesteld in de artikelen 4 en 5 van de 
Verordening. Vervolgens heeft het presidium (artikel 7 lid 1) het burgerinitiatief gestuurd aan 
de betrokken raadscommissie, te weten de commissie Beheer, zodat deze een inhoudelijk 
advies kon uitbrengen aan de raad, en tevens aan het college, zodat dit zijn standpunt kenbaar 
kon maken aan de raadscommissie en de raad (preadvies). Het college heeft met zijn brief 
van 4 juli 2017 (kenmerk 2017/303853) zijn standpunt (preadvies) kenbaar gemaakt.

Het standpunt van het college te weten een advies om de Rollandslaan nu niet aan te passen 
en het burgerinitiatief zijn vervolgens ter advisering voorgelegd aan de commissie Beheer op 
13 juli 2017. Het college geeft in zijn advies aan de inhoud van het verzoek te kunnen 
ondersteunen maar daarbij op te merken dat: “Om de werkzaamheden effectief en efficiënt uit 
te voeren zijn de uitkomsten van onderzoeken noodzakelijk. Deze verwachten we einde van 
het jaar. Het onderhoud aan de riolering en het wegdek, alsmede structurele aanpassingen aan 
de weg in verband met de verkeersveiligheid, kunnen dan in één keer worden opgepakt”. De 
leden van de commissie Beheer hebben hun standpunten in deze duidelijke gemaakt en 
komen in meerderheid tot het onderstaande voorstel aan de raad.

2. Voorstel aan de raad

De commissie Beheer van de gemeenteraad, gelezen het burgerinitiatief herinrichting 
Rollandslaan en gelezen het door het college hierover gegeven preadvies, stelt de raad voor 
het volgende te besluiten:

1. De in de stukken genoemde onderzoeken (waarvan de resultaten einde dit jaar 
worden verwacht) naar de kwaliteit van de huidige riolering en het onderzoek naar de 
waterkwaliteit af te wachten;

2. Het college op te dragen dat wanneer de uitkomsten van deze onderzoeken bekend 
zijn de bewoners en de raad, te weten de commissie Beheer, hierover actief te 
informeren;

3. Het college op te dragen te bezien, en de bewoners en de commissie Beheer hierover 
te rapporteren, of het college mogelijkheden ziet in het opnemen van deze 
herinrichting van de Rollandslaan in de (meerjarengebieds-)planning;
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4. Het college op te dragen dat, mocht de staat van het riool zo goed zijn dat er op korte 
termijn niet tot vervanging of reparatie wordt overgegaan, aan de raad, te weten de 
commissie Beheer, te rapporteren of de herinrichting toch uitgevoerd kan worden met 
als financiering de extra gelden die met de Kademota 2017 beschikbaar zijn gekomen 
voor het verhogen van het ambitieniveau van het beheer van de openbare ruimte 
danwel vanuit de eenmalig ophoging van het budget werk-met-werk.

3. Beoogd resultaat

De raad voor het einde van dit jaar te rapporteren over de (on)mogelijkheden van het 
inplannen van en beginnen met de herinrichting van de Rollandslaan tot 30km-gebied.

4. Argumenten

De werkzaamheden zijn voor de buurt noodzakelijk en ook de staat van onderhoud vraagt om 
actie maar resultaten onderzoeken moeten afgewacht worden.
Zoals het college ook aangeeft in zijn preadvies zijn deze werkzaamheden voor de buurt 
noodzakelijk en ook de staat van onderhoud vraagt om actie. Het zou echter minder effectief 
en efficiënt zijn om de werkzaamheden al uit te voeren voordat de resultaten van de 
onderzoeken naar de kwaliteit van het riool en de kwaliteit van het water bekend zijn. De 
raad kan zich in het standpunt vinden dat dit de gelegenheid biedt het onderhoud aan het riool 
en het wegdek, alsmede de structurele aanpassingen aan de weg in verband met de 
verkeersveiligheid, in één keer op te pakken.

Eerder uitstel van de werkzaamheden aan deze weg onderstrepen het belang van het 
informeren van bewoners en raad over uitkomsten onderzoeken en het rapporteren over de 
mogelijkheden van het opnemen van de herinrichting de in (meerjarengebieds-)planning 
Eerder is aanleiding geweest om ook de toen benodigde werkzaamheden toch uit te stellen. 
Alhoewel de raad ziet welke afwegingen daar toen aan ten grondslag lagen, is zij het met het 
college eens dat het geduld van deze omwonenden nogal op de proef gesteld is en hecht de 
raad daarom grote waarde aan het informeren van de bewoners en de raad over de uitkomsten 
van de genoemde onderzoeken.
Daarbij is het ook van belang dat aan de bewoners en de commissie Beheer gerapporteerd 
wordt wat de mogelijkheden zijn om de herinrichting in de (meeijarengebieds-)planning op te 
nemen.

5. Risico’s en kanttekeningen

Staat van het riool blijkt te goed zodat er op korte termijn niet tot vervanging of reparatie 
wordt overgegaan.
Uit het onderzoek naar de staat van het riool, waarvan de resultaten dus eind dit jaar bekend 
worden, kan ook blijken dat deze staat zo goed is dat er op korte termijn niet tot vervanging 
of reparatie wordt overgegaan. Dit kan een direct gevolg hebben voor de financiering van een 
eventuele herinrichting: immers er zijn dan minder, andere of niet direct gelden beschikbaar. 
Om rekening te houden met deze mogelijke uitkomst van het rioolonderzoek besluit de raad, 
het college op te dragen aan de raad, te weten de commissie Beheer, te rapporteren of de
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herinrichting toch uitgevoerd kan worden met als financiering de extra gelden die met de 
Kademota 2017 beschikbaar zijn gekomen voor het verhogen van het ambitieniveau van het 
beheer van de openbare ruimte danwel vanuit de eenmalig ophoging van het budget werk- 
met-werk.

6. Bijlagen

Bijlage 1. Burgerinitiatief Rollandslaan
Bijlage 2. Procesverbaal controle handtekeningen ter ondersteuning BI Rollandslaan 
Bijlage 3. Bevindingen presidium memo
Bijlage 4. Pre-advies College van BenW inzake Burgerinitiatief herinrichting 
Bijlage 5. Verordening op het burgerinitiatief
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