
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 

De walmuur langs de Spaarndamseweg is in zeer slechte staat en moet vanaf het 

Havenkantoor tot de Obistraat volledig vervangen worden. Hiertoe heeft de raad op 

27 april 2006 een voorbereidingskrediet van € 175.000 beschikbaar gesteld. Tevens 

moet in het kader van het onlangs door de raad vastgestelde Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) 2007-2011 in de Spaarndamseweg tussen de Paul Krugerkade 

en de Werfstraat een bergbezinkbassin (BBB) geplaatst worden en moet het 

hoofdriool vanaf de BBB tot aan de Hertzogstraat verruimd worden. Om de overlast 

voor verkeer en omwonenden te beperken worden bovengenoemde werkzaamheden 

gelijktijdig uitgevoerd. Het werk wordt als een Design & Construct werk 

aanbesteed. Dit is afgestemd met het gemeentelijk aanbestedingsteam (GAT) en is 

conform het door de gemeente vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid. Design 

& Construct houdt in dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor zowel de 

uitwerking van het ontwerp als de uitvoering van het werk. Dit werkt kosten- en 

tijdsbesparend. Daarbij worden aan de opdrachtnemer van tevoren duidelijke 

randvoorwaarden meegegeven. Het gehele werk moet in juli 2010 uitgevoerd zijn. 

Wij vragen de raad om voor het totale werk een krediet van ten hoogste € 8.626.000 

beschikbaar te stellen. Het krediet is gebaseerd op de directieraming  en het daarin 

verwerkte aanbestedingsresultaat. Hieruit heeft de raad al in 2006 een 

voorbereidingskrediet ad € 175.000 voor de walmuur beschikbaar gesteld. Verder 

wordt hieruit voor de BBB/verruimen riool een bedrag van € 1.983.000 beschikbaar 

gesteld middels het vastgestelde Meerjarenprogramma 2008-2011 van de afdeling 

Openbare Ruimte, Groen en Verkeer (WZ\OGV\2008\55532). Wij vragen de raad 

om het resterende krediet ad € 6.468.000 voor de verdere voorbereiding en 

uitvoering van de walmuur beschikbaar te stellen. Conform paragraaf 5.5 bijlage B 

uit de Programmabegroting 2008-2012 (raadsbesluit 023/2007) is de 

kredietverlening voor de vervanging van de walmuur Spaarndamseweg een 

raadsbevoegdheid. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

De gemeenteraad is op 27 april 2006 akkoord gegaan met de voorbereiding van de 

walmuur en heeft hiertoe een krediet van € 175.000 beschikbaar gesteld. Nu vragen 

wij de gemeenteraad akkoord te gaan met de uitvoering van het werk en hiertoe een 

uitvoeringskrediet ad € 6.468.000 beschikbaar te stellen.  
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Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

Gelet op de slechte staat van de walmuur en de daaraan verbonden gevaren voor de 

verkeersveiligheid dient de walmuur urgent vervangen te worden. Dit werk kan het 

beste gecombineerd worden met noodzakelijke milieumaatregelen aan de riolering 

in de Spaarndamseweg (aanleg BBB en verruimen riool). Tijdens de uitvoering van 

het werk blijft de Spaarndamseweg met twee rijstroken, twee fietspaden en een 

voetgangerstrook ten alle tijden voor het verkeer beschikbaar. 

 

Financiële paragraaf 

Voor het totale werk is in het Investeringsplan € 8.626.000 gereserveerd. Dit bedrag 

is opgebouwd uit de volgende twee posten: 

1) Onder de IP-posten 61.48 en 63.07 is voor de periode 2006-2010 in totaal € 

6.773.000 geoormerkt voor het vervangen van de walmuur en de direct aansluitende 

openbare ruimte. Hieruit heeft de gemeenteraad op 27 april 2006 een 

uitvoeringskrediet van € 175.000 beschikbaar gesteld (rb. 73/2006). Het voor de 

uitvoering benodigde resterende krediet ad € 6.468.000 wordt middels dit 

raadsvoorstel aangevraagd en ten laste gebracht van de IP-posten 61.48 en 63.07 

over de jaren 2008-2010. 

2) Onder IP-post 63.19a (milieuvoorziening) is voor de periode 2008-2010 in totaal 

€ 1.983.000 geoormerkt voor de aanleg van de BBB en het verruimen van het riool. 

De dekking is geregeld binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011 (GRP 2) 

en het project is opgenomen in het Meerjarenprogramma 2008-2011 van de afdeling 

Openbare Ruimte, Groen en Verkeer (OGV).  Het GRP2 is door het college van 

B&W (BOR/2007/196224) en de Gemeenteraad (rb. 007/2008 dd. 17 januari 2008) 

vastgesteld, extra financiële middelen zijn akkoord bevonden en door de  

gemeenteraad gemandateerd aan het college. Er is alleen een voorbehoud gemaakt 

voor de personele uitbreiding. Derhalve is de dekking van de uit te voeren 

werkzaamheden reeds gemandateerd aan het college en wordt  in deze 

kredietaanvraag alleen de aanwending van de gemandateerde kredieten voor 

uitvoering gevraagd. 

 

Participatie / communicatie 
Het werk is afgestemd met andere werken in en rond de Spaarndamseweg. Het gaat 

hierbij met name om de volgende projecten: 

1. Herinrichting Spaarndamseweg tot gebiedsontsluitingsweg categorie B (afd 

OGV/ Wijkzaken). Deze herinrichting vindt plaats nadat de walmuur vervangen 

is; 

2. Gebiedsvisie Spaarndamseweg en omgeving als opmaat naar een nieuw 

bestemmingsplan (afd. Ruimtelijke Plannen/Stadszaken); 

3. Kansenkaart Watertoerisme (afd. Economie en Cultuur/Stadszaken). Inrichting 

van de walkant met voorzieningen voor het watertoerisme kan nadat de 

walmuur vervangen is. 

 

Planning 
Het gehele werk moet in juli 2010 uitgevoerd zijn. Aansluitend hierop zal de 

Spaarndamseweg namelijk tot een gebiedsontsluitingsweg categorie B worden 

heringericht. Dat is pas mogelijk nadat de Oostweg en de Schoterbrug in gebruik 

genomen zijn en daarmee de verkeersdruk op de Spaarndamseweg is afgenomen. 
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Wij stellen de raad voor: 
 

1. Akkoord te gaan om voor het vervangen van de walmuur, aanleg BBB en 

verruimen riool in de Spaarndamseweg een krediet beschikbaar te stellen van 

ten hoogste € 8.626.000. 

Waarvan gedekt uit bestaande kredieten c.q. budgetten: 

 

a) Een voorbereidingskrediet voor het vernieuwen van de walmuur ad € 

175.000 uit IP-post 63.07 over de jaren 2006/2007 (raadsbesluit 73/2006). 

b) b) Een krediet voor de aanleg BBB en verruimen riool ad € 1.983.000 uit 

IP-post 63.19a (milieuvoorziening) over de jaren 2008-2010. Bestuurlijke 

besluitvorming heeftvia de vaststelling van het Meerjarenprogramma 

2008-2011 van de afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer plaats 

gevonden. 

 

2. Akkoord te gaan om voor de verdere voorbereiding en uitvoering van de 

walmuur het resterende krediet ad € 6.468.000 beschikbaar te stellen en dit ten 

laste van de IP-posten 61.48 en 63.07 over de jaren 2008-2010 te brengen. 

 

 

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. akkoord te gaan om voor het vervangen van de walmuur, aanleg BBB en 

verruimen riool in de Spaarndamseweg een krediet beschikbaar te stellen van ten 

hoogste € 8.626.000; 

Waarvan gedekt uit bestaande kredieten c.q. budgetten: 

a) Een voorbereidingskrediet voor het vernieuwen van de walmuur ad € 

175.000 uit IP-post 63.07 over de jaren 2006/2007 (raadsbesluit 73/2006). 

b) Een krediet voor de aanleg BBB en verruimen riool ad € 1.983.000 uit IP-

post 63.19a (milieuvoorziening) over de jaren 2008-2010. Bestuurlijke 

besluitvorming heeft via de vaststelling van het Meerjarenprogramma 2008-

2011 van de afdeling Openbare Ruimte, Groen en Verkeer plaats gevonden. 

 

2. akkoord te gaan om voor de verdere voorbereiding en uitvoering van de 

walmuur het resterende krediet ad € 6.468.000 beschikbaar te stellen en dit ten 

laste van de IP-posten 61.48 en 63.07 over de jaren 2008-2010 te brengen. 

 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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