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Onderwerp Bestuurlijk overleg HOV-Noord 

Geachte leden. 

Bijgaand treft u een brief aan welke door ons college is verstuurd aan Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Noord-Holland in antwoord op de eveneens bijgevoegde 
brief van de Provincie naar aanleiding van het bestuurlijk overleg van 20 augustus. 

Het bestuurlijk overleg van 20 augustus betrof een gesprek van gedeputeerde 
Elisabeth Post met Joyce Langenacker en mij . Het was een goed gesprek waarin 
concreet een aantal afspraken zijn gemaakt. In bijgaande brieven wordt de inhoud 
hiervan duidelijk. 

Inhoudelijk gaat GOB nu starten met de participatie en de ontwerpfase. Naar 
verwachting kom ik in het tweede kwartaal van 2015 bij u terug met betrekking tot 
de besluitvorming rond een voorlopig ontwerp. 

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

delijke groet, 

bijlagen: 2 
• Brief van Provincie Noord-Holland van 27 september 2014. 
• Antwoordbrief van het College op de brief van de Provincie. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441 
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Betreft: Bestuurlijk Overleg 

Geacht College, 

Op 20 augustus j l . heeft een constructief en plezierig bestuurlijk 
overleg plaatsgevonden tussen de leden van uw college, de wethouders 
C.Y. Sikkema en J. Langenacker, en het lid van ons college, 
gedeputeerde E. Post. De onderwerpen die in het overleg aan de orde 
zijn geweest, zijn het HOV in Haarlem-Noord en de Waarderweg. 
Afgesproken is dat door ons college het besprokene in een brief aan u 
zou worden vastgelegd. 

Verzenddatum 

2 5 SEP. 2014 
Kenmerk 
116598/463641 

Uw kenmerk 

COB/201 3/506559 

HOV 
Van de zijde van de gemeente Haarlem is aangegeven dat gekozen is 
voor de zogenaamde "Rijksstraatwegvariant". Dit is reeds eerder door u 
kenbaar gemaakt in uw brief d.d. 10 december 201 3, 
GOB/201 3/506559. In het overleg d.d. 20 augustus is door de provincie 
aangegeven dat uit eerder verricht onderzoek van Grontmij en Transtec 
blijkt dat de Rijksstraatweg in hoge mate voldoet aan de normen die 
aan HOV zijn te stellen. U wordt dan ook uitgenodigd om voorstellen in 
te dienen die gericht zijn op de verdere bevordering van de 
doorstroming voor het HOV. Vooralsnog worden deze maatregelen op 
basis van uw rapport ingeschat op circa € 1 miljoen. Ambities die uw 
college heeft en die niet gericht zijn op doorstroming, maar 
bijvoorbeeld op verkeersveiligheid, zullen op andere wijze door u 
moeten worden behartigd. Of er mogelijkheden zijn voor combinaties 
van maatregelen, die zowel doorstroming als veiligheid bevorderen, 
achten wij een zaak van nader ambtelijk overleg. De kritische 
succesfactor zal voor ons altijd doorstroming van HOV zijn om voor 
financiering in aanmerking te komen. Wij zien de verdere onderbouwing 
van de voorstellen dan ook graag tegemoet. 
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Waarderweg 
In het overleg Is aangegeven dat de verbreding van de Waarderweg als 
op zichzelf staande maatregel in de optiek van de provincie geen 
project is dat bijdraagt aan de verbetering van de regionale 
bereikbaarheid. Door uitsluitend de verbreding van de Waarderweg op 
te pakken, ontstaat er immers een knelpunt bij de Schoterbrug en de 
Vondelweg. 
Van uw zijde is voorgesteld om een hernieuwd gezamenlijk onderzoek 
naar de regionaliteit te verrichten. Van de zijde van de provincie is 
hierop aangegeven dat wij hiertoe uitsluitend bereid zijn indien de 
gemeente zich op voorhand committeert aan de uitkomsten van een 
dergelijk gezamenlijk onderzoek én de op grond daarvan te nemen 
maatregelen. Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde voor de provincie 
Noord-Holland. Uw beide wethouders hebben aangegeven hierover met 
het college van Burgemeester en Wethouders te willen overleggen. 
Graag vernemen wij dan ook uw reactie. 

Voorts is in het overleg van de zijde van de provincie aangegeven dat -
indien u besluit niet tot een gezamenlijk onderzoek onder voornoemde 
conditie over te gaan - de mogelijkheid bestaat om een ander project 
dat de regionale bereikbaarheid ten goede komt, voor te dragen. Een en 
ander kan in dat geval op ambtelijk niveau worden voorbereid. 

Mochten wij in gezamenlijkheid tot de conclusie komen dat er geen 
projecten zijn die in aanmerking komen voor een provinciale bijdrage, 
zoals ook eerder met u besproken, dan zal het provinciale aandeel van 
de aanbesteding van de gerealiseerde fly-over Waarderpolder, aan ons 
moeten worden overdragen. Dit betreft dan een bedrag van € 3,7 
miljoen. 

Wij vertrouwen met het vorenstaande in te zijn gegaan op uw 
opmerkingen en zien uw voorstellen graag tegemoet. 

Hoogachtend, 
fde Staten van Noord-Holland 

G E.A. Craaiki 
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Onderwerp Bestuurlijk Overleg HOV Haarlem-Noord 

Geacht College, 

In uw brief van 25 september 2014 geeft u weer wat tijdens ons constructieve en 
prettige gesprek van 20 augustus is besproken. Ook wij ervoeren de goede sfeer van 
het gesprek over de HOV in Haarlem-Noord en de Waarderweg. Wij beperken ons 
in deze brief tot het HOV omdat er geen belemmeringen meer zijn om te starten met 
de nadere uitwerking. In een separate brief komen wij terug op de Waarderweg cq. 
regionale bereikbaarheid. 

De verdere voorbereiding van de maatregelen ter verbetering van de doorstroming 
van het HOV in Haarlem-Noord nemen wij nu ter hand. Leidend daarbij is het 
rapport van Grontmij. Daarbij pakken wij ook de punten gericht op de 
verkeersveiligheid op. Indien er maatregelen naar voren komen die zowel de 
doorstroming als de verkeersveiligheid bevorderen, gaan wij hierover ambtelijk met 
u in overleg. Zodra wij de voorstellen concreet hebben uitgewerkt, leggen wij deze 
met de benodigde onderbouwing aan u voor om verdere afspraken te maken. 

We vertrouwen erop dat we aan de start staan van een mooie samenwerking. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

. B.B.Kchneiders 

Gaame bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem www.haarlem.nl 


