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Bijlagen - 

Geachte raadsleden, 

 

Tijdens het vragenuur van 04-11-2021 heeft de wethouder toezegging gedaan om de stand van zaken te 

geven m.b.t. het project Zuid Schalkwijkerweg.  Met deze brief wordt een update gegeven.  

 
In 2020 lag het ontwerp projectplan Waterwet van Rijnland ter inzage. Veel bewoners reageerden op het 

ontwerp projectplan. Deze reacties hebben geresulteerd in nieuwe inzichten bij Rijnland en Haarlem. Er is 

besloten om alternatieven te onderzoeken. Afgelopen periode heeft het project een paar stappen terug 

gemaakt en onderzoek gedaan naar alternatieve technieken om de dijk weer stabiel te maken. U bent 

hierover reeds eerder  geïnformeerd via de voortgangsrapportage Regeling Risicovolle Projecten, als bijlage 

bij de begroting. 

Uiteindelijk zal het onderzoek naar alternatieven resulteren in 1 of meerdere varianten waar eventueel 

(deels) een versterking van de dijk wordt opgelost op een andere wijze dan de grote verbreding in grond 

zoals deze nu is opgenomen in het huidige ontwerp projectplan van Rijnland.  

Bewoners, klankbordgroep  en betrokkenen zijn geïnformeerd over de heroriëntatie van het ontwerp. In 

November/December 2021 zijn er gesprekken met bewoners. Tevens wordt begin december een 

bewonersavond ingepland waarbij  denkrichtingen zullen worden gepresenteerd en getoetst bij de bewoners. 

Vervolgens worden er 1 of meerder voorkeursvarianten uitwerken en getoetst aan de volgende 

beoordelingscriteria: 

1. Techniek > haalbaar, betrouwbaar, beproefde methode (kwaliteit) 
2. Ruimtelijke kwaliteit en landschap > behoud huidige plaatje (bomen, sloten, tuinen, steil talud) 
4. Ecologie, Flora-fauna (instandhouding en minimale verstoring) 
5. Beheer en onderhoud 
6. Duurzaamheid 
7. Uitvoeringshinder > hinder en  risico’s voor de omgeving, bereikbaarheid, tijdelijke ontsluiting 
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8. Kabels en leidingen 
9. Draagvlak 
10. Kosten 
 
Hiermee is het project weer in de definitiefase gekomen conform het HCPP. Het college zal een voorstel doen 

op basis van de gepresenteerde varianten vooruitlopend op vaststelling van het PVE. Tevens zal het 

variantenvergelijk met advies ook worden voorgelegd aan medeopdrachtgever Rijnland.  

Op basis van de gekozen variant kunnen de totaalkosten voor het project opnieuw worden geraamd. Haarlem 

en Rijnland moeten dan voorts nadere afspraken maken over de kostenverdeling. Naar verwachting zullen de 

totaalkosten van het project en de onderlinge kostenverdeling begin 2021 bekend zijn.  

 

Het Voorlopig Ontwerp (VO) zal naar verwachting  Q1/Q2 2022  ter bespreking in uw commissie komen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 


