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Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname aan de commissie 

Beheer. De raadsinformatiebrief behoort bij onderwerp Startnotitie herinrichting 

Rollandslaan (2020/31826) zoals besproken in de commissievergadering 12 maart 

2020.  

 

Bijlagen N.v.t. 

Er zijn in de commissie Beheer van 12 maart vragen gesteld over welk budget gemoeid is met de herinrichting 

van de Rollandslaan en waar het budget aan besteed wordt.  

 

Toelichting financiën komende periode Rollandslaan 

Op basis van overleg met de belanghebbenden en de inschatting van extra kosten en risico’s heeft het college 

ervoor gekozen om een herinrichting van de Rollandslaan uit te voeren met het oog op het verbeteren van de 

verkeersveiligheid, maar zonder ondergrondse werkzaamheden. Daarbij zijn de kosten op basis van 

kostenkengetallen berekend op € 0,8 miljoen. De commissie Beheer is hierover geïnformeerd (Informatienota 

Herinrichting Rollandslaan (registratienr. 2018/226629) in commissie 31 mei 2018). 

 

Wat wordt daarvoor gedaan? 

Voor het budget van € 0,8 miljoen vindt een herinrichting plaats van voortuin tot voortuin om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij worden de materialen van het trottoir hergebruikt. Afhankelijk van 

het proces van participatie betekent dit ook dat het profiel van de rijbaan kan wijzigen en smaller kan 

worden. Er worden geen werkzaamheden aan de ondergrond uitgevoerd. 

Het budget is ingegeven vanuit groot onderhoud aan de rijbaan. Mede daarom, en vanuit het oogpunt van 

duurzaamheid, worden de materialen van het trottoir hergebruikt.  

 

Overige bedragen en toelichting 

In de informatienota Herinrichting Rollandslaan van mei 2018 zijn vier opties beschreven. De genoemde € 1,6 

miljoen is gebaseerd op ‘optie 1’ uit de informatienota. Dit betrof een herinrichting van de openbare ruimte 

van de Rollandslaan, inclusief  afkoppeling hemelwaterafvoer. Hier is niet voor gekozen. 

 

De genoemde €1,9 miljoen is gevat onder ‘optie 2’ uit de informatienota van mei 2018. Dit bedrag is gemoeid 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2018/31-mei/17:00/Herinrichting-Rollandslaan/2018226629-1-Herinrichting-Rollandslaan-1.pdf
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met de aanleg van twee loze leidingen ten behoeve van een toekomstig warmtenet. Ook voor optie 2 is niet 

gekozen. 

NB: De kosten van de gehele variant (herinrichting, aanleg loze leidingen ten behoeve van toekomstig 

warmtenet en afkoppelen hemelwaterafvoer) is geraamd op € 2,6 miljoen. 

 

Tot slot een toelichting op de in de commissie Beheer van 12 maart genoemde € 1,1 miljoen. Dit is het totale 

beschikbare budget voor zowel de herinrichting van de Rollandslaan als het groot onderhoud aan de 

Vlaamseweg die zijn gevat in één project.  

De Vlaamseweg heeft groot onderhoud nodig aan de verharding van de rijbaan. De rijbaan wordt versmald, 

wat ten goede komt aan de groenstrook. Daarnaast wordt het hemelwater afgekoppeld en wordt drainage 

aangelegd. Indien mogelijk wordt de rijbaan iets verhoogd waarmee de aanleg van drainage niet meer nodig 

is en het regenwater kan afstromen in de groene bermen. Dit wordt momenteel onderzocht. 

Tevens behoeft de bomenstructuur groot onderhoud en aanvulling conform de Structuurnota Openbare 

Ruimte. Het grootste deel van de populieren is circa 90 jaar oud en daardoor aan het einde van hun 

levensduur. Over het groot onderhoud aan de rijbaan en de over de bomen wordt u geïnformeerd middels 

een informatienota. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 

 

 


