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1. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de kredietaanvraag voor het aanpassen van de
infrastructuur en het afsluiten van overeenkomsten ter voorbereiding van de aanbesteding van
de te bouwen Fly-over.

2. De kosten van het besluit bedragen€ 4.500.000,00. Het besluit wordt gedekt uit 
investeringspost 67.40e (IP 2008-2013). Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt
aangevraagd bij de Raad door middel van bijgevoegd raadsvoorstel.

3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de commissie Beheer

hierover een advies heeft uitgebracht.
5. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt

bijlage A niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet
omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de geheime bijlage A. De
geheimhoudingsplicht geldt totdat de werkzaamheden voor het verleggen van de wegen voor en
ter plaatse van de Fly-over zijn aanbesteed en gegund (naar verwachting medio 2009).
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Onderwerp
Kredietaanvraag aanpassing infrastructuur en afsluiten
overeenkomsten ter voorbereiding van de aanbesteding van de
Fly-over

B & W-vergadering van 28 oktober 2008

DOEL: Besluiten

Het beschikbaar stellen van een krediet is een bevoegdheid van de raad (budgetrecht).

Financiële paragraaf.
Met de raadsstukken 001/2007 en 018/2008 is al respectievelijk€ 200.000,00 voor de initiatief- en
definitiefase en€ 400.000,00 voor de ontwerpfase van de Fly-over beschikbaar gesteld.



Onderwerp: Kredietaanvraag aanpassing infrastructuur en afsluiten
overeenkomsten ter voorbereiding van de aanbesteding van de fly-over

Inleiding
Om de nieuwe Fly-over tussen de Amsterdamsevaart en de Camera Obscuraweg te
kunnen aanleggen, moet eerst ter plaatse de bestaande bovengrondse en
ondergrondse infrastructuur worden verlegd en dienen er overeenkomsten te
worden gesloten met onder andere Prorail.
De beoogde werkwijze, om eerst de infrastructuur te verleggen en in gebruik te
nemen om ruimte te creëren om vervolgens de Fly-over te bouwen, is gekozen om
te voorkomen dat we voor de werkzaamheden de Amsterdamsevaart moeten
afsluiten.

Voorstel aan de raad
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een krediet ad€ 4.500.000,00 
beschikbaar te stellen om overeenkomsten te sluiten en de infrastructuur ter plaatse
van de te bouwen Fly-over te verleggen. En deze kosten te dekken uit de IP-post
67.40e ‘Waarderpolder, Fly-over’

Tot nu toe heeft de raad€ 200.000,00 in januari 2007 en € 400.000,00 in februari
2008 beschikbaar gesteld voor respectievelijk de initiatief/definitiefase en de
ontwerpfase van het project Fly-over. Begin 2009 zal het college een
kredietaanvraag voor de daadwerkelijke bouw van de Fly-over (het viaduct) aan de
raad voorleggen.

Beoogd resultaat
Met het beschikbare krediet worden alle overeenkomsten en voorbereidende
werkzaamheden tot aan de aanbesteding van de Fly-over gefinancierd.

Argumenten
De Fly-over moet voor 2012 in gebruik worden genomen. Onder deze voorwaarde
is door de provincie Noord-Holland een bijdrage verleend i.k.v. de Extra
Investeringsimpuls. Dit is alleen realiseerbaar als begin 2010 wordt begonnen met
de bouw van de Fly-over. Er kan pas worden begonnen met de bouw van de Fly-
over, zonder langdurige afsluiting van de Amsterdamsevaart, als de infrastructuur is
omgelegd.
Dit najaar moet met de voorbereidende werkzaamheden worden begonnen om
vanaf medio 2009 de infrastructuur daadwerkelijk te kunnen verleggen.

Financiële paragraaf
Beschikbaar IP € 22.000.000.-
Krediet Initiatief/definitiefase €      200.000,- [001/2007 25 januari 2007]
Krediet Ontwerp fase €      400.000,- [018/2008 07 februari 2008]
Krediet Huidige aanvraag €   4.500.000,-
Nog beschikbaar budget € 16.900.000,-

Kanttekeningen
De bouw van de Fly-over en het daarvoor verleggen van de infrastructuur staat los
van het al dan niet doorgaan van het Stadion.

RAADSSTUK



Uitvoering
De overeenkomsten en werkzaamheden betreft met name het opstellen van het
D&C contract en de daarbij behorende begeleiding door ProRail en het aanpassen
van de infrastructuur zoals het verleggen van de Amsterdamsevaart en de ventweg
(R.Nurksweg en fietspad) tussen het Keggeviaduct en het Liewegje . Ook worden
de kabels en leidingen verlegd en overkluisd. Deze werkzaamheden vinden zoveel
mogelijk plaats zonder het doorgaande verkeer te belemmeren.

Bestuurlijke mijlpalen zijn:
- Projectopdracht en kredietaanvraag Initiatief/Definitiefase, raadsbesluit

001/2007 SB/VV/2006/1327, 25-01-2007.
- Kredietaanvraag ontwerpfase Fly-over, raadsbesluit 018/2008

SB/VV/2007/235211, 7 februari 2008.
- Vrijgeven voorlopig ontwerp Fly-over voor inspraak, B&W-besluit

WZ/OGV/2008/56538, 22-04-2008.

Inmiddels zijn de volgende procedures in gang gezet: aanlegvergunning,
kapvergunning, bouwvergunning, vrijstelling ex art. 19 WRO en projectbesluit.
In het najaar van 2008 moet worden gestart met het aanbrengen van ophoogzand
om de ondergrond te kunnen voorbelasten. Hiervoor moeten de bomen langs de
ventweg worden verplaatst. Bomencompensatieplicht is van toepassing.
Medio 2009 wordt de voorbelasting weer verwijderd en kan de wegverharding
worden aangebracht. De nieuwe verlegde infrastructuur kan dan begin 2010 in
gebruik worden genomen, waarna de bouw van de Fly-over kan worden gestart.

Bijlagen
-

Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet ad€ 4.500.000,00 om 
overeenkomsten te sluiten en de infrastructuur ter plaatse van de te bouwen Fly-over
te verleggen. De te maken kosten te dekken uit de IP-post 67.40e ‘Waarderpolder, 
Fly-over’.

Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


