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1. Inleiding 

In 2004 is door de gemeenteraad het Integraal Waterplan Haarlem (IWP) vastgesteld. Dit 

plan beschrijft de stedelijke wateropgave en richt zich op kansrijke herstructureringsgebieden 

zoals de Waarderpolder. Eén van de projecten uit het IWP is de Centrale Watergang in de 

Waarderpolder.  

 

De Centrale Watergang dient de volgende belangen: 

 Voorkomt een versnipperde aanpak van de wateropgave. 

 Biedt mogelijkheden om de aanliggende verharding van het gemengde rioolstelsel af 

te koppelen. 

 Fungeert als secundaire blusvoorziening. 

 Draagt bij aan een hoogwaardige en aantrekkelijk inrichting van de openbare ruimte. 

 Compenseert de verharding van de te verkopen kavels in de Noordkop. 

 

De gemeenteraad heeft op 15 november 2007 opdracht gegeven tot voorbereiding van een 

watergang van noord naar zuid langs de Waarderweg (raadsbesluit 2007/191795). Hierbij is 

een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar gesteld. 

 

De aanleg van de watergang vanaf de Industrieweg tot aan de Oudeweg is gevat in het project 

‘Centrale Watergang’. In december 2011 is het Voorlopig Ontwerp vastgesteld en 

vrijgegeven voor inspraak. Het lag in de lijn der verwachting dat het Definitief Ontwerp al in 

2012 kon worden vastgesteld.  Echter, als gevolg van hoge verlegkosten voor ondergrondse 

infrastructuur bleek het ontwerp financieel niet meer haalbaar. Inmiddels is het ontwerp 

geoptimaliseerd en is de verwachting dat het Definitief Ontwerp voor het zomerreces van 

2014 vastgesteld kan worden. 

 

Het onder raadsbesluit 2007/191795 beschikbaar gestelde krediet van € 200.000 is inmiddels 

op, terwijl de werkzaamheden ten behoeve van het Definitief Ontwerp nog niet afgerond zijn. 

Middels deze nota vraagt het college de raad aanvullend krediet te verstrekken om de DO-

fase af te ronden. 

De kredietaanvraag voor de uitvoeringsfase maakt geen onderdeel uit van onderliggende 

nota, dat krediet wordt aangevraagd tegelijk met het vaststellen van het Definitief Ontwerp.  

 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 een krediet à € 50.000 beschikbaar te stellen om de DO-fase voor de Centrale 

Watergang af te ronden. 

 dit krediet ten laste te brengen van IP 64.04a. 

 

 

3. Beoogd resultaat 

Een technisch en financieel haalbaar Definitief Ontwerp voor de Centrale Watergang dat ook 

gedragen wordt door het Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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4. Argumenten 

Er is een aantal argumenten om de laatste ontwerpslag af te ronden, voordat het Definitief 

Ontwerp ter besluitvorming aan de raad aangeboden wordt: 

 

 Complexe ondergrondse infrastructuur 

De complexiteit van dit project kenmerkt zich door de enorme hoeveelheid ondergrondse 

infrastructuur. Naar aanleiding van een KLIC-melding en vele boringen bleek dat het 

neerleggen van de watergang conform het Voorlopig Ontwerp zou resulteren in ruim € 2 

miljoen aan verlegkosten. Het VO is daarom nog een keer kritisch tegen het licht gehouden 

en het ontwerp is vervolgens aangepast. Hiermee zijn de verlegkosten met de helft zijn 

gereduceerd tot circa € 1 miljoen. Deze slag heeft wel geleid tot hogere voorbereidingskosten 

en een langere doorlooptijd van het opstellen van het Definitief Ontwerp. 

 

 Technische eisen Hoogheemraadschap van Rijnland 

De aanpassing van het ontwerp is gebeurd in overleg met het Hoogheemraadschap van 

Rijnland. Rijnland heeft op een aantal punten (met name diverse duikers in het ontwerp) nog 

steeds kritische kanttekeningen bij gemaakte keuzes die ten koste zouden gaan van de eisen 

van het Hoogheemraadschap met betrekking tot goede berging en afvoer van water. Vanuit 

haar rol als vergunningverlener heeft Rijnland verzocht de overgebleven knelpunten óf op te 

lossen, óf te onderbouwen waarom bepaalde aanpassingen niet mogelijk zijn. 

 

 Financiële bijdrage Hoogheemraadschap van Rijnland 

Op 4 november 2009 heeft Rijnland onder voorwaarden toegezegd een bijdrage te verlenen 

van 2,1 miljoen aan de realisatie van de Centrale Watergang. Hoewel de door Rijnland 

gewenste uitbreiding van de Centrale Watergang in zuidelijke richting tot aan de 

Amsterdamsevaart op korte termijn niet haalbaar is, heeft Rijnland per brief van 4 september 

2012 (kenmerk 12.38378 DIG-0134) aangegeven desondanks de bijdrage zoals afgesproken 

te handhaven. Deze afspraak is onlangs nogmaals bevestigd in een bestuurlijk overleg. 

Rijnland gaat er daarbij van uit dat Haarlem vasthoudt aan de realisatie van een volwaardige 

watergang, conform de inrichtingseisen van het hoogheemraadschap, die zorg draagt voor 

een goede berging en afvoer van water. 

 

 

5. Kanttekeningen 

 Dekkingstekort 

De laatste raming van de totale, nog te maken kosten voor de Centrale Watergang komt uit op 

€ 4.690.000 (voorbereiding + uitvoering). Aan dekking is beschikbaar: 

 

Er is op het project dus nog een tekort van € 610.000 waarvoor dekking moet worden 

gevonden. Rijnland is bestuurlijk gevraagd of zij bereid zijn is om ook een deel van het 

dekkingstekort te financieren. Hierover loopt nog bestuurlijk overleg. 

  

Omschrijving Dekking 

Investeringsplan post 64.04a t.b.v. voorbereiding 
Investeringsplan post 64.04a t.b.v. aanleg 

300.000 
1.680.000 

Bijdrage Rijnland 2.100.000 

Totaal 4.080.000 
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 Risico voor jaarresultaat 2014 

Risico is dat als er niet voldoende financiering wordt gevonden om het project uit te kunnen 

voeren, waardoor het project volledig stopgezet wordt, de tot dan toe gemaakte onderzoeks- 

en voorbereidingskosten in een keer ten laste van het resultaat van dat jaar moeten worden 

gebracht. 

 

 

6. Uitvoering 

De eerstvolgende stappen in het project zijn achtereenvolgens: 

 Afronden Definitief Ontwerp, inclusief uitzoeken mogelijkheden voor oplossen 

dekkingstekort uitvoering; 

 Bestuurlijk vaststellen Definitief Ontwerp, inclusief kredietaanvraag uitvoeringsfase. 

Streven is het ontwerp voor het zomerreces 2014 vast te stellen; 

 

 

7. Bijlagen 

- Bijlage I – Situatieschets Centrale Watergang 

 

 

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: 

 een krediet à € 50.000 beschikbaar te stellen om de DO-fase voor de Centrale 

Watergang af te ronden. 

 dit krediet ten laste te brengen van IP 64.04a. 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 


