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CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING D.D. 5 JUNI 2014 VAN 

DE COMMISSIE BEHEER 

 

Aanwezig de leden: 

De heren El Aichi (CDA), Amand (Trots), Aynan (PvdA), Baaijens (Actiepartij), Berkhout 

(GroenLinks), Bloem (SP), Boer (VVD), Dreijer (CDA), Elbers (SP), Nederbragt (D66), Visser 

(ChristenUnie) en de dames De Leeuw (OPH), Sterenberg (VVD) en Van Zetten (D66) 

 

Afwezig: de heer Roduner (PvdA) 

 

Mede aanwezig: 

De heer Van Haga (voorzitter), mevrouw Van der Mede (griffier), mevrouw Sikkema 

(wethouder) en burgemeester Schneiders 

 

Verslag: Mevrouw Van de Belt 

 

 

1. Opening en mededelingen van de voorzitter 

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

* Er is bericht van verhindering van de heer Roduner. 

* Op 19 juni is er een overleg tussen de voorzitter van de commissie Beheer, de griffie en de wethouder 

om alle openstaande punten op de actielijst te bespreken. Overigens zullen we ook aan de commissie de 

vraag voorleggen welke punten zij willen handhaven. Dit zal gebeuren tijdens de vergadering van de 

commissie van 19 juni a.s. 

 

2. Spreektijd voor belangstellenden 

Mevrouw De Nijs spreekt in over de markten op de Dreef. Aanvankelijk was er alleen sprake van 

onderhoud van het Dreefvoetpad en dat hoeft niet langs de raadscommissie. Wat het college nu van 

plan is, gaat veel verder. Het dreefvoetpad wordt zodanig versmald, dat er alleen nog plaats is voor een 

enkele rij kramen over de hele lengte. Aan de overkant van de Dreef zouden langs de Fonteynlaan ook 

nog een paar kramen kunnen staan, maar geen enkele kraamhouder wil langs zo’n drukke weg staan. 

Mevrouw De Nijs heeft geen vertrouwen meer in de plannen, want die maken het onmogelijk de 

Dreefmarkten nog voort te zetten. Het is de zoveelste keer dat er weer iets nieuws bij haar langskomt.  

 

Vragen uit de raad: 

Mevrouw Van Zetten vraagt of al niet langer bekend is dat het schelpenpad opnieuw wordt ingericht. 

Mevrouw De Nijs heeft eerder gehoord over de inrichting, maar zij kreeg bericht dat het schelpenpad 

niet versmald zou worden.  

De heer Amand vraagt welke ideeën mevrouw De Nijs zelf heeft. 

Mevrouw De Nijs heeft van de ambtenaren gehoord dat B en W dit besluit zelfstandig gaat nemen. Zij 

zorgt ervoor dat de raad in ieder geval haar inspraakbrief krijgt. 

De voorzitter geeft aan dat het om een voorlopig inrichtingsplan gaat waarop zienswijzen kunnen 

worden ingediend.  

De heer De Boer verzoekt de wethouder de informatie over dit plan en de gevolgen daarvan naar de 

commissie te sturen. 

Wethouder Sikkema geeft aan dat het hier nu groot onderhoud betreft en dat daarom de stukken niet 

naar de commissie zijn gestuurd, het betreft ene college bevoegdheid. Na verwerking van de 

zienswijzen zal er een kredietaanvraag gedaan moeten gaan worden, deze komt natuurlijk wél naar de 

Raad. De wethouder er zorg voor dragen dat de desbetreffende stukken snel naar de commissie komen, 

dus inclusief de geuite bezwaren met daarop de ambtelijke reacties. 
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3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

4. Conceptverslag van de commissie Beheer d.d. 22 mei 2014 

Bladzijde 4, tekst aanpassen: mevrouw Sterenberg begrijpt dat mevrouw Boerma privégegevens wil van 

het Digipanel, maar daarover heeft ze juist haar twijfels uitgesproken. 

Het verslag van de commissie Beheer van 22 mei is hiermee vastgesteld. 

 

5. Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

Er is een rondvraag. 

 

6. Aanvullend krediet Waarderhaven 

Burgemeester Schneiders geeft aan dat de Waarderhaven brandgevaarlijk is. De woonboten liggen heel 

dicht bij elkaar. Op twee na hebben alle woonbootbewoners ervoor getekend dat zij meewerken aan het 

project voor de nieuwe, grotere haven met steigers tussen de boten, waardoor de brandveiligheid op een 

aanvaardbaar niveau komt. Bovendien komen er nieuwe damwanden, nieuwe schuurtjes, er vindt 

bodemsanering plaats en de haven wordt op diepte gebracht. Recent is overeenstemming bereikt met de 

bewoners ook over het moment van uitvoering. Pas op dat moment kon het definitieve bestek worden 

gemaakt. Jammer genoeg zit daar een forse financiële tegenvaller. Daarom vraagt het college nu om een 

laatste, extra krediet. Als alles rond is denkt de burgemeester het project eind van de zomer in 

uitvoering te kunnen brengen.  

Mevrouw De Leeuw vindt de overschrijding van 650.000 euro ook al is die in de begrotingsaanpassing 

opgenomen, toch bezwaarlijk. Het behalen van een aanbestedingsvoordeel van 250.000 lijkt een nogal 

optimistische verwachting. Wie gelooft in een aanbestedingsvoordeel van 250.000 euro en wanneer 

krijgen de ambtenaren een cursus begroten? 

De heer Aynan vindt het onacceptabel dat de beantwoording van de technische vragen slechts een uur 

voor de vergadering binnenkomen. Dat maakt het praktisch onmogelijk daarover een oordeel te vellen. 

Natuurlijk is het goed om die veiligheid te realiseren. De heer Aynan had wel graag meer helderheid 

gezien bij de financiële paragraaf. Die 650.000 euro is nodig bij de aanbesteding, maar de PvdA 

begrijpt niet waarom dit bedrag niet in beslotenheid wordt aangevraagd. Partijen staan nu op een 

informatievoorsprong.  

De heer Amand vindt die 650.000 euro toch wel een hoog bedrag. Veiligheid is belangrijk, maar hij 

vraagt zich wel af hoe het allemaal zo heeft kunnen komen en of het bij dit bedrag blijft. 

De heer Boer onderschrijft de opmerking over de late beantwoording en wat hem betreft wordt een 

volgende keer het onderwerp van de agenda geschrapt. Natuurlijk wil iedereen een veilige haven. Het 

krediet is al een keer verhoogd vanwege voortschreidend inzicht en aanvullend onderzoek. Nergens 

wordt de kanttekening genoemd van een bewust laag gekozen VTU of is er sprake van het gebruik van 

kerngetallen. Dat vormt een risico waardoor kosten hoger kunnen uitvallen. Hij hoort graag wat de 

burgemeester gaat doen om ervoor te zorgen dat dit soort kanttekeningen wel worden opgenomen, 

zodat de raad ervan op de hoogte is en de VVD hoort ook graag wat er gaat gebeuren om dit soort 

kosten te voorkomen.  

Mevrouw Van Zetten ziet dat aan die veiligheid het achterstallig onderhoud en het reguleren van het 

grondgebruik gekoppeld zijn. Dat heeft de kosten natuurlijk enorm doen oplopen. D66 vindt het 

normaal dat de burgemeester vooraf aangeeft dat er meer geld mee gemoeid is. Het zou raar zijn als dat 

niet gebeurde. Ook D66 is verbaasd over de transparantie bij de aanbesteding en dat maakt het 

onwaarschijnlijk dat er nu nog een aanbestedingsvoordeel te behalen valt.  

De heer Baaijens is uiteraard ook blij dat het veiliger wordt en dat het gebied opnieuw wordt ingericht. 

De Nutsbedrijven leggen de voorzieningen aan tot aan de paal of de steiger. De Actiepartij begrijpt dan 

ook niet dat daarvoor nu 200.000 euro staat opgenomen.  

De heer Berkhout vindt het bijzonder dat de onveilige situatie al zes jaar voortduurt. Hij krijgt graag 

toegelicht hoe dit kan en hoe deze situatie überhaupt heeft kunnen ontstaan. GroenLinks had graag 
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eerder gehoord dat er krediet nodig was om een gedegen afweging te maken. De heer Berkhout krijgt 

graag inzicht waarvan dat bedrag van 650.000 euro nu ten koste gaat.  

De heer Visser meent dat er kennelijk te optimistisch is geschat. Het blijft theoretisch nog mogelijk dat 

bewoners bezwaar maken, maar hij is wel benieuwd naar de verborgen risico’s bij die twee bewoners 

die het stuk nu niet hebben onderschreven. 

De heer Nederbragt hoort graag welke inspanningen het college heeft gedaan om het geld ergens 

vandaan te halen. Nu wordt er toch wel heel gemakkelijk een krediet aan de raad voorgelegd. Bij de 

vraag daarover wordt nu verwezen naar het investeringsplan, maar dat is nog niet eens vastgesteld.  

Dat is geen antwoord op de vraag waar de dekking vandaan moet komen. In het coalitieprogramma is 

een investeringsplafond afgesproken en hij krijgt dat graag toegelicht. 

De heer Elbers is blij dat er aan de haven wordt gewerkt. Hij vraagt waar de specifieke risico’s zitten 

en hij hoort graag waarop het verwachte voordeel van 250.000 euro is gebaseerd. 

De heer Dreijer heeft nog geen antwoord op zijn technische vragen ontvangen. De nutsvoorzieningen 

worden verlegd en dat kost 200.000 euro. In een document uit 2011 over Liander heeft hij kunnen 

terugvinden dat de kosten bij de leverancier liggen en niet bij de gemeente. Liander is een van de 

leveranciers van de nutsvoorzieningen, maar over PWN is helemaal niets te vinden. Wordt er ook nog 

iets met water gedaan? Het CDA vindt het wel nodig het gebied aan te pakken.  

 

Burgemeester Schneiders licht toe dat deze brandonveilige situatie alles te maken heeft met dit 

buitengewoon lastige traject waarbij niet alleen de politiek een rol speelt, maar ook het gedrag van de 

bewoners. De raad heeft ervoor gekozen de brandveiligheidsverordening aan te passen en dit is het 

gevolg van die ingeslagen weg. Het is goed om te horen dat iedereen een veiliger haven wil. Het is 

normaal dat er gewerkt wordt met ramingen. Dit project is echter gestart in 2007, het project is veel 

complexer geworden en de ramingen van overigens externe ingenieursbureaus schieten daarvoor nu te 

kort. Dat was destijds allemaal niet te voorzien. Ook bij de gemeente was sprake van achterstallig 

onderhoud en al het uitzoekwerk naar al of niet vergunde schuurtjes heeft veel tijd gevraagd. De 

burgemeester gaat ervan uit dat het project met dit bedrag rondkomt. Voordat er een schep de grond in 

gaat, wil het college zeker zijn van de kosten en het ingenieursbureau heeft op een professionele wijze 

de herberekening gemaakt. Dit aanbestedingsbedrag is niet besloten, want het gaat om een bestek.  

De heer Aynan verbaast zich wel over de beslotenheid van de beantwoording van vraag 10.  

Burgemeester Schneiders vindt het juist een goede weg om dit bestek eerst aan de raad voor te leggen 

alvorens de aanbesteding aan te gaan. De beantwoording is nu openbaar. Daarmee gaat de commissie 

akkoord. 

De heer Korte licht toe dat het bij de aanbesteding wel zo moet zijn dat dit bedrag daadwerkelijk 

beschikbaar is. Aanvankelijk vroeg de heer Aynan te gaan aanbesteden zonder dat het bedrag al 

beschikbaar was, maar als de aanbesteding dan hoger uitvalt, kan dat vervelende juridische gevolgen 

hebben. Een verdere toelichting zou in beslotenheid moeten plaatsvinden. 

Burgemeester Schneiders denkt dat het college nu zicht heeft op alle kosten en risico’s. Er is een bestek 

gemaakt. Andere onzekerheden, vergoedingen die aan de bewoners zouden moeten worden toegekend 

vanwege de sloop van hun schuurtjes, worden gedekt uit de aanbesteding. Als dat niet kan, is er 

inderdaad een tekort. Twee bewoners hebben niet getekend. Met de ene partij verwacht de 

burgemeester eruit te komen, met de andere lukt het niet contact te krijgen. Die zit in de VS. De andere 

bewoners willen nu heel graag dat dit project doorgaat. Als de raad dit krediet toekent en als het 

aanbestedingsresultaat bekend is, dan kijkt hij nog een keer heel kritisch naar de risico’s. Dekking is 

gevonden in de grote pot onderhoud in het investeringsplan. Daarmee wordt het investeringsplafond 

niet overschreden. Het plafond is nog niet bereikt. 

De heer Korte licht nog toe dat het bestek dat nu de aanbesteding in gaat, bij een partij ligt.  

De heer Nederbragt meent dat het investeringsplan zo opgebouwd is dat daarin investeringsposten 

staan die gewoon geleverd zijn, dus als er nu 650.000 euro wordt uitgegeven, moet dat echt ergens 

anders vanaf. 
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De heer Visser begrijpt dat het om niet gelabelde bedragen gaat en dat leidt ertoe dat er straks bij de 

begroting geen cadeautjes meer mogelijk zijn. 

 

Tweede termijn: 

Mevrouw Van Zetten hoort graag uit welke post die 650.000 euro dan precies gehaald wordt. Ze is 

benieuwd naar wat er dan niet doorgaat. Het afkopen van de bewoners kan tegenvallen en dan wordt het 

bedrag nog hoger. In dat geval moet er misschien nog eens kritisch gekeken worden naar het bestek en 

naar de kerntaak van de gemeente. 

De heer Baaijens vraagt of de vergoeding aan de bewoners niet doorgaat als het aanbestedingsvoorstel 

niet doorgaat. 

De heer Boer hoort nog graag of de raad in de toekomst mag verwachten dat de kanttekening voor de 

bewust gekozen lage VTU genoteerd wordt. 

De heer Bloem hoort nu dat de 650.000 euro misschien nog wel oploopt tot 900.000 euro. Hij vraagt of 

er nog een mogelijkheid is om de aanbesteding onder voorbehoud te starten zodat de portefeuillehouder 

kan terugkomen naar de raad als het niet lukt voor die 650.000 euro. 

 

Burgemeester Schneiders wil uiteraard ook geen overschrijding. Daarom gebeurt de aanbesteding zo 

precies mogelijk volgens dit bestek. Als de aanbesteding afgerond is, stelt Schneiders de raad op de 

hoogte. Mocht de aanbesteding tegenvallen, dan zegt Schneiders toe, eerst te overleggen met de raad 

over mogelijke vervolgstappen. Nog eens naar het bestek kijken kan dan een alternatief vormen. Als er 

nu geen bodemsanering plaatsvindt, wordt dat in de toekomst wel weer een probleem. Er is nu een 

bedrag voor vergoedingen met de bewoners overeengekomen, 250.000 euro en hopelijk wordt dat 

bedrag gedekt vanuit het aanbestedingsvoordeel. Lukt dat niet, dan is er een tekort en komt het terug 

naar de raad. Dat is een van de twee risico’s.  

In het verre verleden is een heel project geweest om zo efficiënt mogelijk te werken. Daarbij werden 

alle kosten zo laag mogelijk geraamd, waaronder die VAT-VTU, om enorme druk te zetten op zo 

efficiënt en zo goedkoop mogelijk te werken. Daarvan ligt hier het resultaat.  

De nutsbedrijven hebben daar een hoofdtracé liggen, zowel voor water als voor gas en elektra. Op het 

moment dat de gemeente daar een project uitvoert waarvoor de nutsbedrijven leidingen moeten 

verleggen, geldt daar de verlegregeling. Ouderdom van de leidingen speelt daarbij een rol en ook in 

hoeverre de nutsbedrijven er zelf ook belang bij hebben. Aan de hand van een heel scala van criteria 

wordt bekeken op wat voor vergoeding de nutsbedrijven dan recht hebben. 

De heer Aynan leest dat de aanbesteding al is begonnen. 

Burgemeester Schneiders beaamt dit. Als dit project opschuift, wordt dit jaar niet meer begonnen. Er is 

een heldere streefdatum met de bewoners afgesproken. Daarmee houden mensen nu al rekening. Er is 

een groot belang van de bewoners mee gemoeid.  

Mevrouw Van Zetten wil echt weten waar de bekostiging vandaan komt, graag voor maandag. 

De voorzitter concludeert dat er nog aanvullende informatie komt waardoor de PvdA en D66 

gerustgesteld worden en dan kan dit punt als bespreekpunt naar de raad. 

 

7. Dagvaarding door Attero Zuid B.V. 

De heer Boer is zeer ontstemd over de brief die de commissie in april 2014 ontving naar aanleiding van 

de dagvaarding van Attero B.V. Dit omdat de gemeente al lange tijd van de dagvaarding wist, maar de 

raad niet op de hoogte heeft gesteld dan nu. De zaak is nog onder de rechter, maar de VVD zal dit 

dossier zeer aandachtig volgen. Hij hoort graag wanneer de wethouder op de hoogte was van de 

dagvaarding en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de afvalstoffenheffing als de gemeente in het 

ongelijk word gesteld. 

De heer Visser vindt dat dit geen schoonheidsprijs verdient. Landelijk is er overcapaciteit van 

verbrandingsovens. Mooi dat Haarlem goedkoop uit is met de oven in Amsterdam. Kennelijk is de 

gemeente Haarlem geen aandeelhouder. Dan was er nog veel meer winst te boeken geweest. Afval 

verbranden is het goedkoopste middel en dat roept de vraag op wat dit betekent voor de Haarlemse 
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recycledoelen. De ChristenUnie pleit ervoor het restafval na te scheiden bij het milieuplein. 

Beantwoording ziet de heer Visser graag schriftelijk tegemoet. 

De heer Bloem ziet dat de regels die vanuit Europa worden gesteld over de gunning van dit soort 

overheidsopdrachten gemeenten beperken in hun beleidsvrijheid. Dat is jammer. 

Mevrouw De Leeuw hoort graag of het in het slechtste geval tot een verhoging van het reinigingsrecht 

voor de burger kan leiden. 

 

Wethouder Sikkema wijst erop dat de gemeente een contract met AEB tot 2018 heeft. Die afspraken 

kunnen met 5 jaar verlengd worden. De installaties zouden na 25 zijn afgeschreven, maar ze 

functioneren nog prima. Verlenging van het contract levert lagere kosten op door die afschrijving. De 

gemeente heeft AEB het alleenrecht gegeven tot 2018. Het gaat nu om de periode van 2018 tot 2023. 

Door die contractverlening met AEB heeft Haarlem al een lage prijs kunnen bedingen van 80 euro naar 

65 euro per ton afval. Dat zou niet gelukt zijn als de gemeente het op de markt had gegooid. November 

2013 was het college op de hoogte van de dagvaarding. Vanaf dat moment zijn eerst de consequenties 

heel goed nagegaan om mee te kunnen geven wat überhaupt de mogelijkheden waren. Dat bleek een 

uiterst ingewikkelde procedure voordat de gemeente stappen kon zetten richting raad. Op regionaal 

niveau zijn er afspraken gemaakt met AEB en ook dat zorgde ervoor dat die brief naar de raad pas in 

april kwam. Mocht de gemeente in het ongelijk worden gesteld, dan wordt het bedrag weer 80 euro per 

ton tot 2018. Voor de afvalstoffenheffing 2013-2014 is een voorziening getroffen en voor 2015 is er al 

rekening gehouden met een mogelijk hoger tarief. Dat is dus hoger ingeboekt in de begroting. 

Afvalinzameling mag niet meer bedragen dan de daadwerkelijke kosten. Als die hogere inboeking niet 

nodig is, gaat het tarief weer naar omlaag. De mogelijke schadevergoeding staat los van de heffing. 

Nascheiding staat hier eigenlijk los van, maar binnenkort voert de wethouder een gesprek met 

Spaarnelanden en dan zal ze dat zeker benadrukken. De wethouder stelt nog een stuk samen over het 

nascheiden van restafval. 

De voorzitter concludeert dat dit punt voldoende besproken is. 

 

8. Zienswijze Ontwerp Programma van Eisen concessie Haarlem/IJmond 2016-2025 

De heer Bloem vraagt of er al enige formele danwel ambtelijke reactie geweest is op de zorgen die in 

Haarlem leven en welke verdere stappen het college wil nemen om ervoor te zorgen dat ook die kleine 

lijnen behouden blijven voor de stad. Het gaat om een concessie voor vier jaar en de SP zou graag 

vooraf betrokken worden om mee te kunnen denken ten behoeve van de gemeentelijke reactie richting 

provincie. 

De heer Visser onderschrijft de woorden van de SP. Het betreft een contract van 300 miljoen euro voor 

tien jaar. Hij mist de aansluitende lijnen, bijvoorbeeld bij de gevolgen voor het Ramplaankwartier. 

Bussen kunnen worden opgeheven als er te weinig reizigers zijn, maar nergens wordt gedefinieerd wat 

te weinig is. Daarover had hij graag meer in de brief gezien. Hij zou de komende jaren graag een wat 

proactievere rol van de gemeente zien. Hij denkt dat er veel meer mogelijk is. Als de gemeente de 

wegen verbetert, is de vervoerder goedkoper uit, maar die zou juist dan ook kunnen worden aangezet tot 

het inzetten van meer bussen. 

Mevrouw Van Zetten heeft het college al eerder gewezen op het opheffen van de bushalte van lijn 140 

bij de Spanjaardslaan. Daar zitten twee verzorgingshuizen en in de hele buurt Zuiderhout komt geen 

openbaar vervoer. Ze betreurt het dat dat in de reactie naar de provincie niet is meegenomen. Ze is 

benieuwd of er uit contact met wijkraden is gebleken dat er nog meer van dit soort zaken spelen.  

De heer Berkhout benadrukt dat ook D66 echt graag eerder in dit soort processen betrokken wil 

worden. Hij hoort graag welke vervolgstappen de gemeente nu zet. 

Mevrouw Sterenberg ziet dat het risico wordt benoemd in de vorm van opgeheven buslijnen, maar 

vrijwilligers zouden dat kunnen oppakken. Dat past wel in het motto van het coalitieakkoord, maar ze 

vraagt dan wel hoe de gemeente die vrijwilligers gaat stimuleren om een buurtbus te beginnen. Het 

risico wordt benoemd, maar daarmee wordt niets gedaan. 
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De heer Aynan wijst op het uitgangspunt van een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer. Hij is blij 

met de zienswijze, maar hij onderschrijft de woorden van de ChristenUnie om de raad vroegtijdig op de 

hoogte te houden.  

 

Wethouder Sikkema is blij met de complimenten voor de zienswijze van het college. Ze zegt graag toe 

de raad beter op de hoogte te houden en een proactievere rol te nemen. De zienswijze is in goede orde 

ontvangen. Er komt half juli een provinciale ‘nota van zienswijzen’ met een argumentatie welke 

zienswijzen gehonoreerd worden en dan volgt een definitief plan van eisen. De provincie had de 

gemeenten niet om een zienswijze hoeven vragen, maar dat heeft ze op basis van het 

conceptprogramma nu wel gedaan. Daarmee hebben gemeenten nu de kans gekregen hun zienswijzen 

in te dienen. Het definitieve plan van eisen wordt onderdeel van het bestek en dat komt nog voor de 

zomer in GS aan de orde. De wethouder zal de raad informeren over die provinciale nota half juli.  

Het Ramplaankwartier is niet expliciet genoemd. Gekeken is naar de stroomlijnen en de ontsluitende 

lijnen. Naar het Ramplaankwartier gaan nog andere bussen. Als er dan al bepaalde concessies moeten 

worden gedaan, dan gebeurt dat in gebieden waar nog andere bussen naartoe gaan. Dat geldt niet voor 

Spaarndam, de Hogeschool en de Waarderpolder. 

De heer Visser ziet dat de Spaarndamseweg niet genoemd wordt en dat betekent dat het oostelijk deel 

van Haarlem-Noord geen openbaar vervoer meer heeft.  

Wethouder Sikkema heeft lijn 14 expliciet genoemd in de zienswijze. Het college zet in op behoud van 

de buslijnen, maar het is aan de vervoerders om ervoor te zorgen dat het fijnmazig vervoer gewaarborgd 

blijft. De Spanjaardslaan is geen onderdeel van deze concessie, maar dat heeft wel de aandacht. Een 

proactieve houding om de doorstroom te vergroten neemt de wethouder mee als ze inzet op de 

provinciale subsidies. 

De heer Aynan is benieuwd naar het proces als het gaat om het opheffen van een halte. 

De heer Pau Tjioe Kho licht toe dat het aan de provincie is. Het zijn provinciale lijnen. De gemeente is 

wegbeheerder en is in die zin verantwoordelijk voor de infrastructuur rond de bushaltes. De 

dienstregeling is een provinciale bevoegdheid. De provincie stelt het vervoersplan vast en daarmee ook 

de dienstregeling en de haltes. 

De heer Nederbragt begrijpt dat de concessie vanaf 2016 gaat lopen en hij vraagt of de HOV daar ook 

bij hoort. Dat betekent dat de gemeente anderhalf jaar de tijd heeft om de Rijksstraatweg daarvoor 

geschikt te maken. Hij krijgt graag inzicht in die maatregelen, de kosten en de planning. 

Wethouder Sikkema beaamt dat dit daar zeker onderdeel van vormt. Ze zegt toe later terug te komen op 

deze vraag, want die heeft te maken met het hele HOV-traject Noord.  

 

9. Reactie college op aanpassing Kennemerlijn in dienstregeling 2015 

De heer Visser complimenteert het college met de brief, maar hij hoort graag wat de wethouder 

proactief in samenwerking met andere gemeenten nu gaat doen in het bijzonder als straks de 

Velsertunnel dichtgaat. 

Wethouder Sikkema heeft een reactie van de NS gekregen. Haarlem is niet de enige die heeft gepleit 

voor de Kennemerlijn. Voor 2015 blijft de lijn behouden, maar die rendeert niet. Een optie is ervoor te 

zorgen dat meer mensen van die lijn gebruikmaken. Ze gaat in overleg met betrokken partijen met de 

inzet die lijn te behouden. In 2016 gaat ook de Velsertunnel dicht. Dat heeft absoluut met elkaar te 

maken. 

  

10. Rondvraag 

De heer Berkhout vraagt om opheldering en verbetering van een aantal omstandigheden romdom het 

Reinaldapark betreffende vragen uit de Wijkraadvergadering Reinaldapark. 

Wethouder Sikkema verduidelijkt dat in overleg met de wijkraad een tekst met gedragsregels is 

opgesteld, dat er 6 borden zijn besteld die nog voor 14 juni worden geplaatst. Verkeersborden worden 

binnen afzienbare tijd geplaatst aan de hand van een verkeersbesluit waaraan nog hard gewerkt wordt.  
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Met de afdeling Handhaving van de gemeente zijn afspraken gemaakt over extra monitoren ten behoeve 

van het plan van aanpak om afsprakenregels rond het park te handhaven. Ook hier is het Samen doen! 

Bij de gemeente zijn geen meldingen binnengekomen dat kinderen met grind gooien. Aanpassing van 

het speelterrein lijkt niet aan de orde. De vissersvereniging wil geen kopie van het eigen contract 

verstrekken aan de wijkraad. Het fruiteiland is ontstaan door het graven van een sloot over het ‘vaste 

land’ en de vissers mogen met uitsluiting van een aantal plekken in de stad overal vissen, dus 

vooralsnog ook op het fruiteiland. 

 

De heer Aynan vraagt naar het beleid dat fietsen gratis geparkeerd mogen worden in gemeentelijke 

fietsenstallingen en hoe dat zit met afwijkende fietsen. Daarvoor wordt wel geld gevraagd. Onduidelijk 

is wanneer de overnachting ingaat. Hij hoort graag of er apart beleid is voor gehandicaptenfietsen. 

Over de Waarderbrug richting Haarlem-Noord was afgesproken dat auto’s niet rechtdoor de wijk in 

zouden kunnen rijden. Dat gebeurt nu wel. 

 

Wethouder Sikkema licht toe dat er geen officieel beleid is op afwijkende fietsen. In de praktijk is het 

zo dat fietsen die niet in een rek passen, als afwijkend worden bestempeld en die komen op de plek voor 

scooters. Dat kost inderdaad geld.  

Met overnachting wordt de periode tussen sluitingstijd en openingstijd bedoeld.  

Voor gehandicaptenfietsen is geen apart beleid. 

De wethouder is er niet van op de hoogte dat het verkeer vanaf de Waarderbrug de wijk inrijdt. Ze 

neemt dit op in de organisatie en zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. 

De heer Aynan kondigt een motie aan voor het fietsparkeerbeleid. 

 

De heer Boer vraagt of het correct is dat er vertraging is ontstaan bij de uitrol van ondergrondse 

containers in de laatste wijken in Haarlem ten opzichte van de planning uit oktober 2013, waardoor die 

is ontstaan en waarom de commissie daarover niet is geïnformeerd. 

Wethouder Sikkema beaamt dat de planning te ambitieus was en dat er inderdaad vertraging is 

ontstaan. Er zaten beperkingen in de openbare ruimte waardoor er locatieproblemen waren om de 

containers te plaatsen. Bestaande containers zouden worden verplaatst en dat heeft tot veel weerstand in 

de buurt geleid. De vertraging is nog niet zo lang bekend bij het college. De raad krijgt zo snel mogelijk 

een aangepaste planning. 

De heer Boer zal dit punt agenderen. 

 

De heer Visser ziet dat het project duurzame energie Ramplaankwartier dreigt te verzanden in 

bureaucratie en belastingregels. Hij roept de wethouder op minister Kamp een keer uit te nodigen in 

Haarlem. De bureaucratie zit de uitrol van zonne-energie in de weg. Ook Liander werkt niet echt mee 

door heel hoge aansluitkosten te vragen. 

Wethouder Sikkema is lid van het bestuurlijke platform duurzaamheid. Daarop focust ze eerst. Mocht 

dat niet lukken, dan wil ze de lobby richting minister Kamp wel inzetten voor dit unieke project.  

 

Mevrouw De Leeuw hoort dat in de Graafschapstraat de tegels na vervanging van de leidingen los zijn 

teruggelegd en dat maakt het voor gehandicapten bijna onmogelijk over de stoep te lopen.  

Wethouder Sikkema licht toe dat tegels inderdaad los teruggelegd worden – tegels vlijen - en die 

moeten in de loop der tijd weer vast komen te zitten. Ze zal het verzoek doen toch zand erop te storten 

met het verzoek aan mevrouw De Leeuw om bewoners te bewegen dat zand niet direct weg te vegen. 

 

De heer Nederbragt heeft via zijn app Haarlem omgevingsalert gezien dat er in verschillende straten in 

Haarlem-Noord gaten in de weg zijn gevallen. Daar is nu tijdelijk een 30 kilometerbeleid ingesteld. Hij 

hoort graag hoelang deze tijdelijke oplossing gaat duren. 

Wethouder Sikkema weet dat er in meer delen van Haarlem problemen met het wegdek zijn. Op 

beheer- en onderhoud is fors gekort. Het heeft zeker de aandacht van de wethouder  
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De heer Baaijens meldt dat er regelmatig storingen optreden bij de Prinsenbrug. Het zou om 

nieuwbouwprobleempjes zijn, maar die problemen zijn nog altijd niet echt opgelost. Hij krijgt graag een 

overzicht van de storingen, is benieuwd of de technische dienst van Spaarnelanden die problemen kan 

oplossen, of die kosten nog onder de garantie vallen, hoe hoog die kostenpost is en wat de wethouder 

gaat doen om dit zo snel mogelijk op te lossen. 

 

Voorts zijn er bij het inrijden van de parkeergarage problemen met de kaartjesautomaat. De vloer ligt 

bezaaid met kaartjes. Hij vraagt de wethouder ervoor te zorgen dat er een afvalbakje aan de paal wordt 

gemonteerd. 

Een verontruste bewoonster heeft gisteren gemeld dat er nu in het broedseizoen toch weer gemaaid is 

bij de put van Vink. Dit is bijna een jaarlijks terugkomend fenomeen. Wat doet de wethouder hieraan? 

Wethouder Sikkema zal het overzicht met 7 storingen in het afgelopen jaar naar de commissie mailen. 

De technische dienst van Spaarnelanden lost dit normaliter op. De kosten van de reparaties, circa 

5000 euro per keer voor Spaarnelanden en circa 2500 euro voor specialisten, vallen niet onder de 

garantie. De wethouder denkt dat bijna alle problemen nu langdurig zijn opgelost. Alleen het 

waarschuwingsknipperlicht werkt nog niet geheel probleemloos.  

De wethouder gaat met de parkeerbeheerder van de garage over de vervuiling in gesprek. 

Maaien bij de put van Vink betreurt de wethouder zeer en ze gaat met de gebiedsbeheerder in gesprek. 

 

11. Agenda komende commissievergadering 

 Kadernota 

 Berap 

 Evaluatie gedeeltelijke openstelling Generaal Cronjéstraat – op verzoek van GroenLinks 

 Ondergrondse containers – op verzoek van de VVD 

 

12. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering. 

 

 


