
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

1. Inhoud van het voorstel 

 

Doel van het voorstel : Kennis te nemen van  het bijgevoegde convenant “aanleg 

geluidsarm asfalt Schipholweg” en een voorbereidingskrediet te verstrekken van  

€ 150.000,- (excl. BTW).  

 

De Schipholweg is een belangrijke verkeersader in Haarlem en voor wat betreft het 

bij de gemeente in beheer zijnde deel gelegen tussen de Prins Bernhardlaan en het 

Spaarne. Aan zowel de noord- als de zuidzijde van dit deel van de Schipholweg zijn 

stevige bouwplannen in uitvoering/ voorbereiding. Aan de noordzijde betreft het het 

verbeteren van de leefbaarheid in de Slachthuisbuurt door een gecombineerde 

aanpak van vastgoed en openbaar domein. Aan de zuidkant gaat het om de 

ontwikkeling van het “023-terrein” die een versterking van de economische positie 

van de gemeente beoogd. 

Om de ingezette ontwikkelingen aan beide zijden van de Schipholweg maximaal te 

ondersteunen is het zaak dat de geluidsbelasting als gevolg van passerend verkeer 

wordt geminimaliseerd. Om dat te bewerkstelligen willen wij de Schipholweg van 

geluidsarm asfalt voorzien. Voor de financiering van dit project kan nu een beroep 

worden gedaan op het Rijk. Ook het Rijk vindt het belangrijk dat de leefbaarheid 

van de Slachthuisbuurt wordt verbeterd en spant zich maximaal in om dat resultaat 

te behalen. Daarnaast is binnen het Rijk gezocht naar geschikte locaties om 

geluidsarm asfalt toe te passen. De Schipholweg beantwoordt aan het profiel van de 

zoeklocaties en komt daarmee in aanmerking voor een 100% subsidie. 

 

2. Financiële paragraaf 

 

De geraamde projectkosten ad. € 1.100.000 (excl. BTW) van het aanbrengen van 

geluidsarm asfalt worden volledig door het Rijk gedragen onder voorwaarde dat 

Rijk en Gemeente een voor dit doel opgesteld convenant onderteken. Dit convenant 

is als bijlage A bijgevoegd. Meerkosten ten opzichte van de raming komen conform 

het convenant voor rekening van de gemeente.     
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Wij stellen de raad voor: 

 

het college stelt aan de raad voor om ten behoeve van de werkvoorbereiding van het 

aanbrengen van geluidsarm asfalt op de Schipholweg een voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen van € 150.000,-- (excl. BTW). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1. in te stemmen met het opstarten van de werkvoorbereiding met betrekking tot 

het aanbrengen van geluidsarm asfalt op de Schipholweg voor het deel tussen 

de Prins Bernhardlaan en de Europaweg; 

 

2. voor de werkvoorbereiding een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-- 

(excl. BTW).  

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


