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Behoort bij het onderwerp ‘RKC Rapport Visie loopt spaak in de uitvoering - 

Onderzoek naar fietsbeleid’ (2020/743411) in commissievergadering 3 september 

2020  

Bijlagen Geen 

In de commissie Beheer van 3 september 2020 is het RKC rapport ‘Visie loopt spaak in uitvoering - Onderzoek 

Fietsbeleid Haarlem’ besproken. Een van de aanbevelingen van het rapport is om meer ambtelijke capaciteit 

voor de fiets vrij te maken. Vanuit de commissie kwam het verzoek om subsidieregelingen beter te benutten 

omdat de beschikbare middelen voor Haarlem de afgelopen jaren niet volledig zijn gebruikt. Met behulp van 

deze subsidies kunnen (SOR) fiets projecten versneld worden gerealiseerd, wordt het mogelijk om 

geprogrammeerde projecten SOR-proof te maken en blijven er per saldo meer middelen over om in te zetten 

voor overige adaptieve maatregelen. Hierdoor wordt de mogelijkheid benut het ambitieniveau van de 

gemeente te vertalen naar de uitvoering. 

 

Wethouder Berkhout heeft tijdens de behandeling toegezegd de mogelijkheden te verkennen. Resultaat is 

een nadere invulling van de taak van de aan te stellen beleidsadviseur incl. de benodigde financiering.  

 
De aan te stellen beleidsadviseur krijgt de volgende taken: 

 Richt zich op het signaleren van subsidiekansen rond (SOR) fietsprojecten maar kijkt ook breder naar 
subsidies voor mobiliteit, groen en recreatie (SOR-doelen, geprogrammeerde projecten openbare 
ruimte); 

 Staat aan de lat voor het versnellen van de realisatie van (SOR) fietsmaatregelen; 

 Beschouwt naast de subsidiekansen voor Haarlem ook de kansen die er zijn voor Zandvoort (kosten 
komen voor rekening van Zandvoortse projecten); 

 Houdt overzicht op de eigen kosten en binnengehaalde subsidies. 

 

Financiering 

Het is niet mogelijk om direct structureel een adviseur aan te nemen. Dat blijkt pas mogelijk vanaf de zomer 

van 2022 wanneer de gemeenteraad dit in de kadernota kan opnemen. Dit betekent dat er budget 

vrijgemaakt moet worden uit bestaande programma’s voor tijdelijke inzet in heel 2021 en de eerste helft van 

2022. Een periode van anderhalf jaar.  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/03-september/17:10/17-50-uur-RKC-Rapport-Visie-loopt-spaak-in-uitvoering-Onderzoek-naar-fietsbeleid-RB-RKC
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Voor geheel 2021 wordt het EP-budget van de SOR 2021 voor adaptieve maatregelen ingezet voor de 

adviseur. Het gaat dan om € 55.000. Daarnaast wordt € 45.000 uit het EP-budget van het ‘Actieplan Fiets 

2020-2022’ ingezet. Voor de eerste helft van 2022 wordt tevens het EP-budget van de SOR 2022 voor 

adaptieve maatregelen ingezet. Dit gaat in 2022 om een bedrag van € 50.000. Door de verwachte opgehaalde 

cofinanciering kunnen projecten een grotere bijdrage gaan leveren aan SOR-doelen. Deze bijdrage is naar 

verwachting een veelvoud van de middelen voor adaptieve maatregelen die worden ingezet voor dit voorstel. 

De insteek is dat deze adviseur hiermee ‘zichzelf terugverdient’. Besparingen die optreden voor de gemeente 

in projecten (door cofinanciering) zijn op hun beurt weer inzetbaar om adaptieve maatregelen te bekostigen. 

Ook hier is de verwachting dat dit per saldo positief uitpakt. 

 

Begin 2022 kan een evaluatie plaatsvinden of de inzet na de zomer van 2022 structureel kan worden gemaakt 

of dat er besloten wordt te stoppen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 


