
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

De N208 ten Noorden van de Jan Gijzenkade kent momenteel een max. snelheid 

van 100 km/uur. Op verzoek van de gemeente Velsen en de gemeente Haarlem is de 

provincie Noord-Holland gestart met een project om de geluidsbelasting op de 

gevels terug te dringen, zodat nieuwbouw van woningen in Delftwijk mogelijk 

wordt. Daartoe wordt de max. snelheid teruggebracht naar 70 km/uur. 

Tevens hebben partijen uitgesproken dat zij de N208 in zijn geheel tussen de Jan 

Gijzenkade in Haarlem en de Dreefbrug in de gemeente Velsen willen laten vallen 

binnen de bebouwde kom. 

 

Voorstel aan de raad 

1.  De bebouwde komgrens van Haarlem op de N208 wordt verlegd tot aan de 

 gemeentegrens met Velsen ter hoogte van hectometerpaal 55.100 

2.  De provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen worden van dit besluit in 

 kennis gesteld 

 

Beoogd resultaat 

De gehele N208 binnen de Haarlemse gemeentegrens binnen de bebouwde kom van 

Haarlem te laten vallen door het verleggen van de bebouwde kom naar de 

gemeentegrens met Velsen. 

 

Argumenten 

In Delftwijk zijn nieuwbouwplannen in vergevorderd stadium. Deze plannen vragen 

wel om snelheidsreductie van de N208 tot 70 km/uur wil voldaan kunnen worden 

aan de bepalingen in het kader van de Wet Geluidhinder. 

 

Kanttekeningen 

De provincie is wegbeheerder van de N208. De introductie van de 

snelheidsbeperking tot 70 km/uur wordt eerst dan genomen door de wegbeheerder, 

nadat duidelijk is dat de gehele N208 gelegen zal zijn binnen de bebouwde kom. 

 

Uitvoering 

De uitvoering met de herkenning van de bebouwde komgrens op straat zal worden 

gedaan door de provincie Noord-Holland nadat dit raadsbesluit is genomen 
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Wijziging vaststelling bebouwde komgrens op de A208 
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Bijlagen 

Een tweetal bijlagen zijn toegevoegd bij dit besluit: 

 1 overzichtstekening waarop de gemeentegrens over de N208 staat 

weergegeven 

 1 detailtekening waarop de preciese locatie van hectometerpaal 55.100 staat 

aangegegeven. 

 

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.  de bebouwde komgrens van Haarlem op de N208 wordt verlegd tot aan de 

 gemeentegrens met Velsen ter hoogte van hectometerpaal 55.100; 

 

2.  de provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen worden van dit besluit in 

 kennis gesteld 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,     De voorzitter,  


