Amendement: Prins Bernhardlaanplan wijkt niet voor wandelpromenade Molenwijk
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op woensdag 26 juni 2019

Constaterende dat:
•
•
•

Het onderhoud aan de Wandelpromenade Molenwijk al jaren nodig is en is uitgebleven;
Er onvoldoende middelen in het projectbudget beschikbaar is voor de uitvoering van het groot onderhoud
en er dus extra middelen moeten toegekend ad € 2.2 mln. en verder uitstel van het herstel niet meer
mogelijk is;
Het college voorstelt om de benodigde middelen te activeren uit het Investeringsplan en te dekken door de
investeringen aan de Prins Bernhardlaan taakstellend te versoberen door het geraamde budget voor dit
project met € 2,2 mln. te verlagen;

Overwegende dat:
•
•
•
•
•

Vervangingsinvestering kunnen worden geactiveerd, waardoor deze over meerdere jaren kunnen worden
afgeschreven;
Levensduurverlengend onderhoud uit de exploitatie moet worden betaald;
In bijna elk project er delen van de opdracht zijn aan te merken als levensduurverlengend onderhoud omdat
het niet om vervanging van het kapitaal goed gaat maar opknappen, zodat het kapitaal goed behoed wordt
voor onnodige degradatie.
Haarlem-Oost een kwalitatief goede herprofilering verdiend van de Prins Bernhardlaan en het benodigde
budget voor dit project nog niet kan worden vastgesteld, dus de raad nog niet kan overzien wat het effect is
op versobering van de aanpak voor de Prins Bernhardlaan.
Er toegezegd is dat er nog in 2019 een nota verschijnt over de besteding van de onderhoudsmiddelen de
reserve beheer en onderhoud.

Besluit:
Besluitpunt 3 van het collegebesluit Groot onderhoud Wandelpromenade Molenwijk
“ Deze verhoging bij de actualisatie van het IP bij de Kadernota 2019 als onvermijdelijk te beschouwen, waarbij
ruimte wordt gemaakt binnen het financieel kader door de investering aan de Prins Bernhardlaan te versoberen
en/of (deels) door te schuiven naar de periode ná 2022.“

Te wijzigen in:
“ De benodigde € 2,2 mln. beschikbaar te stellen door het gehele bedrag voorlopig beschikbaar te stellen bij de
Kadernota door het afromen van de aanpak Prins Bernhardlaan en bij de Begroting 2020 e.v., met voorstellen te
komen voor een passend budget voor de aanpak Prins Bernhardlaan, waarbij onder meer gekeken wordt
naar welke delen van het project kunnen worden aangemerkt als Levensduurverlengend Onderhoud, zodat deze
kunnen worden betaald uit de Reserve Beheer en Onderhoud van de Openbare Ruimte.
Dit te verwerken in de Kadernota 2019 en gaat over tot de orde van de dag.
PvdA Ienke Verhoeff

