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B&W stuurt het voorstel naar de commissie Ontwikkeling
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t.a.v. het concept- raadsbesluit:
1. De voorlopig opgelegde geheimhouding ex artikel 25, tweede lid van
de Gemeentewet op de bij dit besluit behorende bijlagen (bijlage 1 en
2) te bekrachtigen op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b
van de Wet openbaarheid van bestuur, tot na de oplevering van het
project.
2. Voor de Industriehaven brug een aanvullend krediet beschikbaar te
stellen van €2.000.000,3. Het aanvullende krediet op te nemen in het Investeringsplan 20172021.
4. Bij de behandeling en vaststelling van het Investeringsplan jaarschijf
2018 de mogelijke overschrijding voor 2018 op te lossen.

Email:
ehemmelder@haarlem.
nl

Bestuurlijke context

Portefeuillehouder:
Langenacker, J.

Op basis van het voorlopig ontwerp is de kostenraming geactualiseerd. Als
gevolg van aanvullende eisen vanuit veiligheidsoverwegingen voor de
scheepvaart, voorwaarden vanuit de bediening van de brug en een verhoogd
risicoprofiel op basis van recente ervaringen is het huidige beschikbare
budget niet meer toereikend. Middels deze nota vraagt het college de raad
aanvullend krediet te verstrekken om het werk te kunnen aanbesteden.
De geheimhouding ex artikel 25 Gemeentewet op de bij dit besluit
behorende Bijlagen (bijlage 1 en 2) is door het college opgelegd op basis
van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van
bestuur. De raadsnota en bijlage 1 en 2 bevatten financiële informatie die
de aanbesteding van het project nadelig kan beïnvloeden. Door
openbaarmaking van de bij de raadsnota behorende bijlagen (bijlage 1 en 2)
is het risico dat marktpartijen voorinformatie vinden, waarop zij hun
eventuele bieding kunnen baseren. Dit raakt de financiële belangen van de
gemeente Haarlem. De bijlagen worden openbaar na oplevering van het
project.
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Collegebesluit

Vergadering:

Het college stelt de raad voor:
1. De voorlopig opgelegde geheimhouding ex artikel 25, tweede lid van
de Gemeentewet op de bij dit besluit behorende bijlagen (bijlage 1 en
2) te bekrachtigen op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b
van de Wet openbaarheid van bestuur, tot na de oplevering van het
project.
2. Voor de Industriehaven brug een aanvullend krediet beschikbaar te
stellen van €2.000.000,3. Het aanvullende krediet op te nemen in het Investeringsplan 20172021.
4. Bij de behandeling en vaststelling van het Investeringsplan jaarschijf
2018 de mogelijke overschrijding voor 2018 op te lossen.
5. Dit besluit ter advisering te sturen aan de commissie Ontwikkeling
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