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Met begrip uiteraard voor de situatie, dat wethouder Van Doorn is opgestapt wil de 
VVD Haarlem graag enkele vragen stellen over de procedure rondom de 
Waarderbrug. Deze loopt al lang. 

Op 25 juni 2013 heeft de VVD een email gestuurd naar wethouder Van Doorn 
met cc naar de cie Beheer, waarin de VVD het College vriendelijk doch 
dringend herinnert aan de motie m.b.t. de Waarderbrug van 21 maart 2013, 
waarin het college wordt opgedragen om er voor te zorgen, dat het proces 
rondom de uitvoering van de openstelling van de Waarderbrug zo geregeld 
wordt, dat het Raadsbesluit voor het reces genomen wordt, uiterlijk de 
laatste raadsvergadering van 4 juli 2013. 

VVD Haarlem moet helaas vaststellen dat deze motie niet is uitgevoerd conform de 
wens van de raad. Juist omdat er werkzaamheden gaan plaatsvinden aan de 
Spaarndamseweg (fase 2) waarbij niet rekening is gehouden met 
openstelling van de Waarderweg. Echter de raad heeft wel voor 
openstelling gekozen op 29 maart 2012. Juist omdat de raad via de motie o.a. wil 
voorkomen, dat er kapitaalvernietiging optreedt of er extra kosten worden berekend 
stellen wij u de volgende vragen: 

1. Kunt u ons verklaren, waarom de motie van 21 maart niet is uitgevoerd? 
2. Kunt u ons informeren over wanneer u ons een collegebesluit over de 
Waarderbrug kunt voorleggen, zodat de Raad daar verder over kan besluiten? 
3. Kunt u ons verzekeren, dat de werkzaamheden, die uitgevoerd gaan 
worden aan de Spaarndamseweg (fase 2) zo worden uitgevoerd, dat zij 
aansluiten op de wens van de raad voor openstelling van de Waarderbrug 
en niet extra kosten veroorzaken of dat er kapitaalvernietiging optreedt? 

Namens de VVD fractie, 

Jeroen Boer 
schaduwraadslid 

gr » £ SC» <» Mx • X tvt i OHO 1 vivtm 


