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Net als bij het Haarlems ruimtelijk planproces worden bij civiele projecten zes
fases doorlopen. Het te doorlopen proces is afhankelijk van de complexiteit van de
opgave. Dit heeft geleid tot 3 verschillende categorieën die zijn opgenomen in het
Haarlems Civiel Planproces. Het college informeert de commissie Beheer hierover
en geeft inzicht in onder andere de producten, organisatie en de besluitvorming.
Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer.
Bij het afsluiten van de contracten met vaste partners, d.d. 17 mei 2017 is de
toezegging gedaan om, naast de evaluatie die aangeleverd wordt, de commissie
mee te nemen in de procesgang van een groter civiel herinrichtingsproject.
RKC Waarderhaven verzakelijking projectaansturing, BAZ 2017572001 onderdeel b
en c
RKC Waarderhaven, investeren in kwaliteit BAZ 2017571969 onderdeel c
Verbeterplan Fysiek Domein, behandeld in commissie van 11 april 2019 BBV
2019054755
1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
de secretaris,

de burgemeester,
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Inleiding
Bij het afsluiten van de contracten met vaste partners, d.d. 17 mei 2017 is de toezegging gedaan om,
naast de evaluatie van deze contracten die aangeleverd wordt in december, de commissie mee te
nemen in de procesgang van een groter civiel herinrichtingsproject. Daarnaast is bij de
aandachtspunten en aanbevelingen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek Waarderhaven
ook naar voren gekomen te komen tot een verzakelijking van de projectaansturing, de kennisborging
en duidelijke taken en rollen.
Herinrichtingsprojecten kennen een planproces, van programmering tot realisatie, waarvan een
groot deel van de werkzaamheden zich aan het oog van de buitenwacht onttrekt. De gemeenteraad
wil meer inzicht in de activiteiten rond een herinrichtingsproces, met name besluitvorming,
communicatie, toezicht en resultaat.
Afgelopen periode is mede vanuit het verbeterplan fysiek domein het Haarlems ruimtelijk planproces
met meerdere afdelingen doorgelopen en uitgeschreven. Datzelfde proces is nu gedaan voor het
civiele planproces.
In deze informatienota informeert het college de commissie over de verschillende categorieën en
fases die het planproces voor civiele werken kent.
2. Kernboodschap
Net als bij het Haarlems ruimtelijk planproces worden bij civiele projecten zes fases doorlopen. Het
te doorlopen proces is afhankelijk van de complexiteit van de opgave. Dit heeft geleid tot 3
verschillende categorieën die zijn opgenomen in het Haarlems Civiel Planproces. Het college
informeert de commissie Beheer hierover en geeft inzicht in onder andere de producten, organisatie
en de besluitvorming.
3. Consequenties
Eenduidigheid in werken en communiceren
Het college vindt het belangrijk om de commissie Beheer steeds mee te nemen in het planproces,
zodat duidelijk is welke fases doorlopen worden en welke besluitvormingsmomenten er zijn.
In de verschillende fases is dan ook steeds beschreven wat de producten zijn, wat er aan
communicatie wordt gedaan, wat de globale doorlooptijd is van een fase, hoe de organisatie van het
proces eruit ziet, hoe het met de financiën zit en wat er in de besluitvorming komt en bij welk
orgaan.
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Nieuw in het proces zijn de fasedocumenten waarmee tegemoet gekomen wordt aan de wens van de
raad vaker te evalueren. Een fasedocument kijkt terug op de afgelopen fase en plant de volgende
fase vooruit. Dit document wordt door de ambtelijk opdrachtgever goedgekeurd voordat de
volgende fase begint.

Welke projecten volgen het civiele planproces?
Het planproces is bedoeld voor alle civiele projecten uit het investeringsplan, maar ook voor
grootonderhoudsprojecten uit de exploitatie.
Belangrijk is te beseffen dat het planproces een leidraad betreft. Bij ieder project dient goed gekeken
te worden welke ingrediënten van het proces van toepassing zijn. Dit is maatwerk. Soms kunnen
fases of stappen worden overgeslagen of worden samengevoegd, hiervoor zijn er alvast drie
categorieën benoemd die die keuze versimpelen. Bij Categorie 1 is veel impact op de directe
leefomgeving, profielen veranderen (conform Hior) en er zijn keuzes mogelijk (denk aan complete
herinrichting van een straat of wijk). Bij categorie 2 gaat het over middel grote impact op de
omgeving; het straatbeeld wordt vernieuwd, maar het profiel wordt niet veranderd. Bij categorie 3
gaat het om minimale impact op de omgeving, zoals bij het herstellen van bruggenhoofden of het
aanleggen van een nieuwe asfaltlaag.
Achtergrond bij civiele werken
Er wordt gewerkt volgens het principe van de regisserende gemeente. Dit betekent dat niet alleen de
gemeente maar ook onze vaste partners een rol hebben gekregen binnen dit planproces.
Ook de dagelijks onderhoudspartners (DDO partners) worden middels de toetsen op de ontwerpen
betrokken in het planproces. Zo ontstaat er geen verrassing bij de overname van het areaal en dus
naar de beheerfase van de openbare ruimte.
4. Vervolg
In de komende periode zal bij verschillende producten verwezen worden op onderstaande manier
naar de fases uit het planproces om zo de commissie mee te nemen. Op deze manier wordt het voor
alle betrokkenen duidelijk hoe het proces loopt, waar we ons in het proces bevinden en op welke
momenten de betrokkenen invloed hebben.

Fase

Product
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Initiatieffase (uitgangspunten en
randvoorwaarden, globale
verkenning van opgave en kansen)



Startnotitie

Definitiefase (kaders voor
verder uitwerking)



Functioneel en technisch
programma van eisen

Ontwerpfase




Participatie, VO
DO

Voorbereidingsfase






Aanbesteding
Werk voorbereiding aannemer
Realisatie
Oplevering, revisie, afsluiting

Realisatiefase





College
Tkn raad

College, raad ivm
dilemma’s
krediet
 College
 College,
Raad voor
krediet
staf

Q1

staf

Een technische sessie om de commissie het civiele planproces toe te lichten is mogelijk indien
gewenst.

5. Bijlagen
De drie categorieën zijn in schema’s en bijlagen vervat, welke de bestuurlijke samenvatting van de
zes fases binnen een planproces bevatten.
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