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t.a.v. het concept- raadsbesluit:
Besluit:
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 €1.300.000,3. Het aanvullende krediet op te nemen in het Investeringsplan 2017-2021
4. Bij de behandeling en vaststelling van het Investeringsplan jaarschijf
2018 de mogelijke overschrijding voor 2018 op te lossen.
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Bestuurlijke context
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Met de commissie ontwikkeling is eerder gesproken over een aanvullende
krediet van twee miljoen voor de brug industriehaven op 13 september
2016. De commissie heeft toen gevraagd nader onderzoek te doen naar de
baten van de fietsbrug en naar de bereidheid van de ondernemers om de
financiële bijdrage te verhogen. Tijdens de vergadering heeft de wethouder
toegezegd onderzoek te doen naar aanvullende financiering opdat het tekort
niet uitsluitend en alleen door de gemeente Haarlem zou worden gedragen.
Op basis is hiervan zijn aanvullende gesprekken gevoerd met de Stichting
Belangenvereniging Figeeterrein en het ministerie van I&M als
subsidieverlener van Beter Benutten. Daarnaast is op verzoek van de
raadscommissie een kosten-batenanalyse uitgevoerd.
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
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eventuele bieding kunnen baseren. Dit raakt de financiële belangen van de
gemeente Haarlem. De bijlagen worden openbaar na oplevering van het
project.

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 €1.300.000,3. 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.

Vergadering BenW d.d.
15-11-2016

Het college besluit:
Het college stuurt het voorstel naar de raad, nadat de commissie
Ontwikkeling heeft geadviseerd.

