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Onderwerp: Voorbereidingskrediet Buitenrustbruggen  
Reg.nummer: GOB/A 2013/429336 
 
 
1. Inleiding 
 
De Buitenrustbruggen verkeren in slechte staat. Er vindt onderzoek plaats naar de 
verschillende onderdelen van de brug, teneinde een onderbouwd voorstel aan de 
raad te kunnen doen. Om de kosten van deze onderzoeken te dekken is een 
voorbereidingskrediet nodig. 
 
 
2. Voorstel aan de raad 
 
Het college stelt de raad voor: 
 

1. Om een voorbereidingskrediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor 
het herstel van de Buitenrustbruggen. 

2. De kosten te dekken uit investeringspost WZ.05.  
 
 
3. Beoogd resultaat 
 
Een definitief voorstel aan de raad voor het herstel van de brug. 
 
 
4. Argumenten 
 
Herstel is nodig door de slechte staat waarin de brug verkeert. In een brief van 16 
september 2013 (GOB/2013/367375) zijn de leden van de commissie Beheer 
geïnformeerd over de staat van onderhoud, de noodreparaties en de besluitnota die 
volgt over de keuze tussen renoveren of vervangen. 
 
 
5. Kanttekeningen 
 
Voordat de raad een definitief voorstel bereikt, zal eerst de principevraag 
voorgelegd worden of het herstel uit renovatie of uit vervanging zal bestaan.  
 
 

Raadsstuk 
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6. Uitvoering 
 
Naar verwachting zal het daadwerkelijke herstel van de bruggen in 2015 plaats 
kunnen vinden. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 



 3

7. Raadsbesluit 
 
De raad der gemeente Haarlem,  
 
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
 
Besluit: 
 

1. Om een voorbereidingskrediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor 
het herstel van de Buitenrustbruggen. 

2. De kosten te dekken uit investeringspost WZ.05.  
 
 
Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 
 
De griffier    De voorzitter 
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