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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Voortzetting samenwerkingsovereenkomst de Blauwe Golf 

Nummer 2020/560993 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 5.3 Overige beheerstaken 

Afdeling BE/HD 

Auteur Lee, W.W. van der 

Telefoonnummer 023-5114855 

Email wvanderlee@haarlem.nl 

Kernboodschap  De provincie Noord-Holland werkt samen met andere vaarwegbeheerders, 

waaronder de gemeente Haarlem, aan een samenwerkingsovereenkomst 

genaamd de Blauwe Golf. De Blauwe Golf streeft naar een betere doorstroming 

van zowel wegverkeer als scheepvaart en naar een betere informatievoorziening 

voor (vaar)weggebruikers. Deze samenwerkingsovereenkomst is een voortzetting 

van de samenwerkingsovereenkomst uit 2016. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Niet van toepassing 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing  

Besluit College  

d.d. 16 juni 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

De samenwerkingsovereenkomst “Blauwe Golf” met de provincie Noord-Holland 

aan te gaan; 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

1. Inleiding  

De samenwerkingsovereenkomst Blauwe Golf betreft een voortzetting van de in november 2016 

getekende overeenkomst welke in december 2019 verliep. De Blauwe Golf werkt samen met andere 

vaarweg- en wegbeheerders, de overeenkomst wordt echter individueel gesloten met de provincie 

Noord-Holland. 
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2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De samenwerkingsovereenkomst “Blauwe Golf” met de provincie Noord-Holland aan te 

gaan; 

 

3. Beoogd resultaat 

De overeenkomst zorgt ervoor dat er beter regie te voeren is op de doorstroming van weg- en 

waterverkeer.  

  

4. Argumenten 

Optimalisatie van de brugbediening is geborgd 

Met het tekenen van de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst wordt gewerkt aan de 

optimalisatie van de brugbediening en de doorstroming van het (weg)verkeer. Deze optimalisatie 

wordt gerealiseerd middels de applicatie Brug Management Systeem “BMS”. 

 

Er zijn goede ervaringen opgedaan met de eerder gesloten overeenkomst 

De ervaring met de samenwerking tussen de provincie en omliggende vaarwegbeheerders zijn met 

het sluiten van de overeenkomst Blauwe Golf uit 2016 positief. Er is beter afstemming en daardoor is 

er sprake van minder stremmingen. 

 

De nieuwe overeenkomst verschilt minimaal van de huidige overeenkomst 

De belangrijkste wijziging is dat de kostenverdeling meer gespecificeerd is. De financiële lasten 

worden niet nog onderling doorbelast. De huidige lasten van de overeenkomst zijn € 2.500,- per jaar 

en bestaan uit onderhoudskosten voor dataverstrekking en hardware aansluitingen. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

6. Uitvoering 

De burgemeester verleent een eenmalige volmacht aan de heer W. Stoeckart (afdelingsmanager 

Bedrijven) om namens de gemeente Haarlem de samenwerkingsovereenkomst Blauwe Golf te 

ondertekenen. 

Na het besluit zal de samenwerkingsovereenkomst op 1 juli 2020 worden getekend en daarmee 

verlengd tot en met 31 december 2024.  

 

7. Bijlagen 

Bijlage 1. Samenwerkingsovereenkomst Blauwe Golf 2020 

Bijlage 2. Samenwerkingsovereenkomst Blauwe Golf 2016 


