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Onderwerp:  Beschikbaar stellen krediet uitvoering herinrichting Spaarndamseweg 
(fase 2) 
Reg.nummer: 54153 
 
1. Inleiding 
Het College heeft op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp 
(DO) Spaarndamseweg (traject Prinsenbrug – Zaanenstraat) vastgesteld in de 
vergadering van 13 juli 2010. De uitvoering van dit tracé is opgeknipt in 2 fasen 
(fase 1; Prinsenbrug – Waarderbrug en fase 2; Waarderbrug – Zaanenstraat). Fase 1 
is in 2011/2012 reeds uitgevoerd. 
 
 
2. Voorstel aan de Raad 
Het College stelt de Raad voor: 
1. Een budget beschikbaar te stellen van  € 810.000,- (waarvan € 350.000,- in 

2013 en € 460.000,- in 2014) ten behoeve van de werkzaamheden aan de 
Spaarndamseweg fase 2, en dit te dekken uit de hiervoor beschikbaar gestelde 
BDU subsidie Programma kleine infrastructuur 2012. De overige projectkosten 
worden gedekt uit de onderhoudsbegroting en IP-post 63.19 Riolering. 

 
 
3. Beoogd resultaat 
Het einddoel is een openbare ruimte van goede kwaliteit, die duurzaam is te 
beheren en is afgestemd op het gebruik, in de stedenbouwkundige en historische 
context. De openbare ruimte (van-gevel-tot-gevel) wordt een prettige en veilige 
leefomgeving. 
 
 
4. Argumenten (deze verwijzen naar de besluiten op het oplegvel) 
 
1.1 Het besluit past in het geldend beleid 
OP 13 mei 2008 hebben wij de Ontwerpvisie Spaarndamseweg en omgeving 
(STZ/RP/2008/75304) vastgesteld. Deze diende als opmaat naar een nieuw 
bestemmingsplan voor dit gebied.  
Daarnaast hebben wij op 1 april 2008 het uitvoeringskrediet voor het vervangen van 
de walmuur en de aanleg van het bergbezinkbassin Spaarndamseweg 
(WZ/OGV/2008/17085) vastgesteld.  
Ook hebben wij op 8 april 2008 de Kansenkaart Watertoerisme Haarlem 
(STZ/EC/51579) vastgesteld, voor het Spaarne en andere Haarlemse vaarwegen.  
Op 21 september 2009 hebben wij het voorlopig ontwerp (VO) voor de 
herinrichting van de Spaarndamseweg, tussen Prinsenburg en Zaanenstraat, 
vrijgegeven voor inspraak. Op basis van de uitkomsten van het in- en externe 
inspraaktraject is het VO uitgewerkt tot het definitief ontwerp (DO). 
Tot slot hebben wij op 13 juli 2010 het DO van de Spaarndamseweg tussen de 
Prinsenbrug en de Waarderbrug vastgesteld (WZ/POGV/168514). Op basis daarvan 
heeft de raad op 21 september 2010 een krediet beschikbaar gesteld voor de 
uitvoering van de herinrichting van de Spaarndamseweg fase 1 (Prinsenbrug – 
Waarderbrug) (WZ/POGV/2010/319801) 
 
1.2 Het noordelijke deel van het Spaarneplan wordt uitgevoerd 
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De herinrichting van fase 2 volgt op een reconstructie van de kade langs de 
Spaarndamseweg, de aanleg van een bergbezinkbassin ter hoogte van de Paul 
Krugerkade, de realisatie van de riviercruise ter hoogte van de Floresstraat  en de 
realisatie van de herinrichting van fase 1 (Prinsenbrug – Waarderbrug). 
Met de realisatie van fase 2 van de Spaarndamseweg wordt de Spaarne-oever 
opgeleverd over het noordelijke traject Schoterbrug – Prinsenbrug. 
 
3.1 De kosten hebben geen effect op de kapitaallasten en het investeringsplafond 
De kapitaallasten voor de investering in het vervangen van de huisaansluitingen van 
de riolering (IP 63.19) zijn gedekt in de exploitatiebegroting en opgenomen in de 
meerjarenraming. 
 
3.2 De uitvoering van dit project past binnen het afwegingskader 
Als uitwerking van de Visie & strategie beheer en onderhoud 2013-2023 
(WZ/POGV 2012/398572) is een afwegingskader opgesteld voor prioritering van 
het benodigd onderhoud. Hierbij is opgenomen dat onderhoudsmaatregelen, waarbij 
gebruik kan worden gemaakt van financiering uit subsidies, gecombineerd kunnen 
worden met een herinrichting van de openbare ruimte.  
 
 
Financiële paragraaf 
In 2010 en 2011 is door de gemeente een BDU-subsidie aangevraagd bij de 
Provincie Noord-Holland, uit de Programma’s kleine infrastructuur 2011 en 2012,  
voor de uitvoering/realisatie van fase 2. Een subsidie die voor de uitvoering van 
fase 1 ook door de Provincie werd toegekend. In eerste instantie zijn beide 
aanvragen afgewezen. Ook is in 2012 subsidie aangevraagd. Deze aanvraag loopt 
nog. Vanuit de subsidie voorwaarden geldt dat zowel voor de weg- als 
fietsinfrastructuur een bijdrage van 50% van de kosten wordt toegekend. De 
investering voor de wandelpromenade/trottoirs valt hier niet onder. Voor een deel 
van fase 2 is de wandelpromenade als gerealiseerd bij de aanleg van de 
voorzieningen voor de riviercruise. 
 
In het Programma Onderhoudwerken (POW) 2013-2017: uitvoering 2013 en 2014 
is op basis van de in de programmabegroting 2013-2017 opgenomen middelen een 
budget geprogrammeerd voor de uitvoering in de jaren 2013-2014. Daarnaast is 
voor het verkrijgen van een volledige dekking van de begroting uitgegaan van het 
ontvangen van een subsidie van de Provincie een bedrag van afgerond € 810.000,-. 
 
Voor de uitvoering van fase 2 is op basis van de totale projectbegroting een bedrag 
van € 2.035.000,- benodigd. In het POW 2013-2017 is een bedrag voor de 
uitvoering van fase 2 opgenomen. De jaarsnede 2013 is reeds goedgekeurd bij de 
begrotingsbehandeling. De benodigde middelen in 2014 worden gedekt uit de 
meerjarenraming. Voor 2013-2014 wordt de Raad gevraagd in te stemmen een 
krediet beschikbaar te stellen van € 810.000,- (waarvan € 350.500,- in 2013 en € 
460.000,- in 2014) met als dekking de BDU Programma kleine infrastructuur 2012. 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Dekking 2013 2014 Totaal 
        
Dekking uit Investering       
Riolering, IP 63.19 
(uitvoeringskosten)  €       100.000   €               -     €       100.000  
Riolering, IP 63.19 (VAT-kosten)  €         25.000   €               -     €         25.000  
sub-totaal  €     125.000   €               -     €     125.000  
        
Dekking uit Exploitatie en 
Subsidie       
Groot onderhoud gesloten 
verharding (GOGV) 
(uitvoeringskosten)  €       350.000   €       340.000   €       690.000  
Groot onderhoud gesloten 
verharding (GOGV) (VAT-kosten)  €         40.000   €         50.000   €         90.000  
Ophoging van de begroting met als 
dekking BDU-kleine infrastructuur  €       350.000   €       460.000   €       810.000  
Openbare verlichting op 
normniveau (OVN)  €               -     €       120.000   €       120.000  
Investering openbare ruimte (IOR)  €               -     €       200.000   €       200.000  
sub-totaal  €     740.000   €  1.170.000   €  1.910.000  
Totaal  €     865.000   €  1.170.000   €  2.035.000  
 
Onderhoudsparagraaf: 
Voor het beheer en onderhoud na herinrichting zijn de beheerkosten vergelijkbaar 
met de huidige beheerkosten, omdat geen sprake is van areaaluitbreiding. 
 
 
5. Kanttekeningen 
1.1 De aangevraagde BDU subsidie is nog niet definitief beschikt 
Voor het traject Waarderbrug – Zaanenstraat is in 2011 een BDU subsidie 
aangevraagd bij de provincie Noord-Holland uit het Programma kleine 
infrastructuur 2012. Deze subsidie is in eerste instantie afgewezen (18 juli 2012). 
Op 28 januari 2013 kreeg de gemeente echter de melding dat, weliswaar onder 
voorbehoud, door het niet voldoen aan de voorwaarden door een andere gemeente, 
de Gemeente Haarlem alsnog in aanmerking komt voor de aangevraagde subsidie. 
Binnenkort ontvangt de gemeente de definitieve beschikking. 
 
 
6. Uitvoering 
Planning: 
Volgens planning wordt de uitvoering voor 1 april 2013 gegund, gemeld bij de 
Provincie en start de uitvoering in het 3e kwartaal 2013 (na de bouwvak). De 
tussenliggende periode is nodig om de voor de uitvoering benodigde vergunningen 
te verkrijgen, materialen te bestellen, e.d. De werkzaamheden worden in beginsel 
aaneengesloten uitgevoerd. 
 
 
 



 4

 
Communicatie: 
Voorafgaand aan de uitvoeringsfase zal communicatie plaatsvinden. Het accent ligt 
daarbij op uitvoerige informatieverstrekking. Bij de uitvoering wordt extra aandacht 
besteed aan de bereikbaarheid van en naar woningen, winkels, bedrijven en overige 
maatschappelijke voorzieningen, de omleidingsroute voor lokaal verkeer en de 
tijdsduur van de werkzaamheden. Bij de technische uitwerking van het plan 
(bestek) wordt ook een communicatieplan, overeenkomstig de “communicatie 
matrix” uitgewerkt. 
 
Duurzaamheid: 
Het gehele ontwerp is gericht op een duurzame inrichting. Concreet wordt er voor 
de rijbaan stil asfalt toegepast. Daarnaast worden er meer bomen geplaatst. Het 
faciliteren van de fietsvoorziening door vrijliggende fietspaden. Het toepassen van 
led-verlichting. 
 
 
7. Bijlagen 
A. Definitief ontwerp van de Spaarndamseweg (tekeningnummer 504-LS-01),  

d.d. 06-05-2010. 
B. Beantwoording inspraakreacties VO Spaarndamseweg, d.d. 18-05-2010. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 
De Raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
Het College stelt de Raad voor: 
1. Een budget beschikbaar te stellen van  € 810.000,- (waarvan € 350.500,- in 

2013 en € 460.000,- in 2014) ten behoeve van de werkzaamheden aan de 
Spaarndamseweg fase 2, en dit te dekken uit de hiervoor beschikbaar gestelde 
BDU subsidie Programma kleine infrastructuur 2012. De overige projectkosten 
worden gedekt uit de onderhoudsbegroting en IP-post 63.19 Riolering. 

  
Gedaan in de vergadering van … … ……  
 
 
De griffier    De voorzitter 




















