
 
B&W 
1. Het college besluit tot het aangaan van een overeenkomst met de Provincie Noord-Holland  

inzake toepassing van Incident Management voor gemeentelijke wegen in Haarlem. 
2. Het college stemt in met de invoering van Incident Management volgens de beleidsregels 

Incident Management Rijkswaterstaat, zoals bedoeld in de door provincie en politie gesloten 
volmachtovereenkomst. 

3. Het college wijst  de op de bijlage 2 aangewezen wegen binnen de gemeente Haarlem aan die 
vallen onder het incident management.   

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 
6. De nota wordt ter informatie aan de Commissie Beheer toegezonden 
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DOEL: Besluiten 
 
Het college van B&W is als wegbeheerder bevoegd te besluiten inzake het uitvoeren van Incident 
Management op gemeentelijke wegen.  
Incident management behelst het weer zo spoedig mogelijk vrij maken van een weg na een 
incident/ongeval. Dit met het oog op een zo optimaal mogelijke doorstroming van het verkeer.   
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Onderwerp: Incident Management gemeentelijk wegennet  
Reg. Nummer: 2011/396936 
 
1. Inleiding 
 
Door de provincie Noord-Holland wordt voorgesteld om samen met andere 
gemeenten in de regio Incidentmanagement op een aantal benoemde wegen met een 
regionale functie in te voeren.  De provincie heeft de betreffende gemeenten 
verzocht hiervoor de nodige besluiten te nemen.  
Met invoering van incident management wordt bijgedragen aan het programma en 
beleidsveld Bereikbaarheid en Mobiliteit. 
 
Incident management beoogt het zo spoedig mogelijk vrijmaken voor verkeer  na 
een ongeval/incident.  
 
2. Besluitpunten college 
 

1. Het college besluit tot het aangaan van een overeenkomst met de Provincie 
Noord-Holland  inzake toepassing van Incident Management voor 
gemeentelijke wegen in Haarlem. 

2. Het college stemt in met de invoering van Incident Management volgens de 
beleidsregels Incident Management Rijkswaterstaat, zoals bedoeld in de 
door provincie en politie gesloten volmachtovereenkomst. 

3. Het college wijst de de op de bijlage 3 aangewezen wegen binnen de 
gemeente Haarlem aan die vallen onder het incident management.   

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 
5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 
6. De nota wordt ter informatie aan de Commissie Beheer toegezonden. 

 
3. Beoogd resultaat  

 
Met  incidentmanagement wordt bereikt dat voor de regionale verkeersafhandeling, 
denk aan o.a. kustverkeer, belangrijke wegen zo spoedig mogelijk na een 
ongeval/incident weer beschikbaar zijn voor het verkeer. Hiermee wordt de 
bereikbaarheid van de gemeente Haarlem en de doorstroming van het verkeer in de 
gemeente optimaal gewaarborgd.  
 
4. Argumenten 

 
4.1.1 Het voorstel past binnen het ingezette beleid in het kader van 

Bereikbaarheid en Mobiliteit 
Het voorstel past binnen de maatregelen die de gemeente de afgelopen jaren heeft 
genomen om de bereikbaarheid in tijdelijke situaties zo optimaal mogelijk te laten 
zijn. Dit betreft vooral het aanstellen van een bereikbaarheidsregisseur die zorg 
draagt voor een optimale planning/afstemming en uitvoering van werken in de stad. 
De samenwerking op regionaal niveau heeft de afgelopen jaren vorm gekregen in 
Regio-Regie. Een overleg waarin de gemeenten in deze regio de uit te voeren 
werken op elkaar afstemmen. 

4.1.2 Uitvoering door en betaald door de Provincie. 

Collegebesluit 
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De provincie voert het incidentmanagement uit en contracteert hiervoor door 
middel van een openbare aanbesteding bergers. De provincie sluit een volmacht 
overeenkomst met de politie om ingeval van een incident/ongeval via het Landelijk 
Centraal Meldpunt of het Centraal Meldpunt Vrachtwagenincidenten derden in te 
schakelen. 
De provincie draagt de kosten voor de uitvoering van het incidentmanagent en 
vrijwaart de gemeenten voor aanspraken van eigenaren van te bergen  
Voertuigen. 
 
Rol gemeente 
De gemeente dient zorg te dragen voor een 24 uurs bereikbaarheid om de weg na 
een ongeval weer op een aanvaardbare wijze geschikt te maken voor verkeer. Dit 
valt binnen de wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente als wegbeheerder 
en is in de organisatie geborgd door middel van de huidige piket regeling buiten de 
kantooruren en de reguliere bereikbaarheid van de organisatie binnen kantooruren.  
De regeling is uitvoerig beschreven in bijgaande overeenkomst met 3 bijlagen. 
  
 
5. Kanttekeningen 
 
In de overeenkomst is nog uitgegaan van de route via de Amsterdamsevaart. Dit 
moet worden aangepast naar de route Flyover/Oudeweg. In principe worden 
tweemaal per jaar de wijzigingen in de routes doorgevoerd. Momenteel wordt 
nagegaan of deze wijziging met onmiddelijke ingang kan worden gerealiseerd.  
 
 
6. Uitvoering 
 
De overeenkomst kan worden ondertekend door de manager van de Hoofdafdeling 
Wijkzaken, na machtiging hiertoe door de burgemeester. 
Uw besluit, waaronder het aanwijzingsbesluit van de wegen die vallen onder 
Incident Management en de instemming met toepassing van de beleidsregels 
Incident Management Rijkswaterstaat, wordt bekendgemaakt in de Stadskrant. 

 
 
7. Bijlagen 
 

- Overeenkomst tussen Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem 
(zonder bijlagen). 

- Kaart met aan te wijzen wegen. 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
De secretaris    de burgemeester 
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