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Kernboodschap Haarlem heeft 286 bushalteperrons. De provincie Noord-Holland heeft voor de 

periode 2018-2020 een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de 
toegankelijkheid van bushaltes voor mensen met een beperking te verbeteren. Dit 
houdt in dat de haltes op 18 centimeter hoogte wordt gebracht, waardoor er een 
makkelijke instap naar de bus ontstaat, en een geleiding voor de visueel 
beperkten. In het kader van '2018 Jaar van de toegankelijkheid' heeft Haarlem van 
deze kans gebruik gemaakt en een aanvraag ingediend om niet-toegankelijke 
bushalteperrons toegankelijk te maken. In augustus heeft de provincie 
bekendgemaakt dat subsidie a € 609.105 wordt verleend voor 50 haltes in
Haarlem die voor 31 december 2020 uitgevoerd moet zijn. Verwachting is dat 
merendeel van deze haltes al in 2019 toegankelijk worden gemaakt. Het budget 
moet in kader van budgetrecht van de raad worden vrijgegeven.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

Aangenomen Motie 49 BIS 2018 jaar van de toegankelijkheid 
(2017/311664) en Motie 50 BIS Drempels slechten in openbare ruimte voor een
inclusieve samenleving (2017/313150), zoals besproken in de raad d.d. 26 iuni
2017.

Besluit College 
d.d. 22 januari 2019

1. Het college stelt het voorstel 'Vrijgeven subsidie Haarlemse haltes 
toegankelijk' aan de raad vast.
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Besluit Raad
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De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Besluit:
1. kennis te nemen van de uitvoering van het project 'Haarlemse haltes 

toegankelijk'.
2. Het bedrag dat als bijdrage van de provincie Noord Holland wordt ontvangen 

ad € 609.105 vrij te geven als krediet voor het realiseren van de uitvoering van 
het project' Haarlemse haltes toegankelijk"

1. Inleiding ^

Onderdeel van de inclusieve samenleving waar de gemeentéinaar streeft is het fysiek toegankelijk 
maken van de openbare ruimte. Dit behelst niet alleen het wegnemen van obstakels, maar ook de 
mogelijkheid bieden om iedereen zelfstandig met het openbaar vervoer te laten reizen. Vanuit de 
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), die sinds 2012 voor 
het openbaar vervoer van kracht is, geldt dat in 2030 alle bushaltes toegankelijk moeten zijn.

Haarlem heeft 286 bushalteperrons, waarvan er 66 nog niet toegankelijk zijn. De provincie Noord- 
Holland heeft voor 2018-2020 een subsidie van € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de 
toegankelijkheid van bushaltes voor mensen met een beperking te verbeteren. Haarlem heeft van 
deze kans gebruik gemaakt en een aanvraag ingediend om 51 niet-toegankelijke bushalteperrons 
toegankelijk te maken. De overige 15 haltes zijn al voorzien om aangepakt te worden in concrete 
projecten in de periode tot en met 2021. In augustus 2018 heeft de provincie bekendgemaakt dat 
subsidie a € 609.105 wordt verleend voor 50 haltes in Haarlem (zie bijlage 1). Eén halte (halte IJdijk) 
is buiten de subsidietoekenning gevallen wegens het bereiken van het subsidieplafond. Inmiddels is 
deze halte opgepakt in het kader van project toegankelijkheid.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. kennis te nemen van de uitvoering van het project 'Haarlemse haltes toegankelijk'.
2. Het bedrag dat als bijdrage van de provincie Noord Holland wordt ontvangen ad € 609.105 

vrij te geven als krediet voor het realiseren van de uitvoering van het project' Haarlemse 
haltes toegankelijk"
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3. Beoogd resultaat
Alle bushaltes in Haarlem in 2021 zijn haltetoegankelijk voor mensen met een beperking. Dit houdt in 
dat het bushalteperron op 18 centimeter hoogte wordt gebracht waardoor er een makkelijke instap 
naar de bus ontstaat, en een geleiding voor de visueel beperkten.

4. Argumenten
Het besluit past in het ingezet beleid en geeft uitvoering aan de Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ)
Het volledig toegankelijk maken van de Haarlemse bushaltes sluit goed aan bij de uitgangspunten 
van het coalitieakkoord 'Duurzaam Doen' om als Haarlem zowel fysiek als sociaal een toegankelijke 
stad te zijn..

Haarlem haalt hiermee de wettelijke verplichting om in 2030 100% van alle bushaltes toegankelijk te 
maken.

Financieel

Het bedrag dat als bijdrage van de provincie Noord Holland wordt ontvangen ad € 609.105 wordt in 
zijn geheel vrijgegeven als krediet (beleidsveld 5.1).

5. Risico's en kanttekeningen
Geen

6. Uitvoering
Uitvoering van het project 'Haarlemse haltes toegankelijk' start in 2019 en dient uiterlijk 31 
december 2020 uitgevoerd te zijn conform de beschikking (bijlage 1). Verwachting is dat merendeel 
van deze haltes al in 2019 toegankelijk worden gemaakt.

7. Bijlagen
Bijlage 1 Beschikking: Verlenen subsidie en gedeeltelijke weigering o.g.v. bereiken subsidieplafond
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