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Kernboodschap Sinds 2021 richt een beleidsadviseur zich voornamelijk op het signaleren en 

verzilveren van fietssubsidies. Uit de evaluatie blijkt dat deze aanpak werkt. 

Daarom zal bij de voortgangsrapportage aan de raad worden voorgesteld om de 

inzet van deze beleidsadviseur structureel op te nemen in de begroting.  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer.  
 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Bespreking RKC rapport ‘Visie loopt spaak in uitvoering - Onderzoek 

Fietsbeleid Haarlem’ (2020/743411) in de commissie Beheer van 3 

september 2020  

- Raadsinformatiebrief ‘Aanstelling beleidsadviseur n.a.v. aanbeveling RKC 

rapport fietsbeleid’ (2020/1050898) 

Besluit College  

d.d. 20 september 2022 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Evaluatie en structurele aanstelling beleidsadviseur naar aanleiding van RKC rapport fietsbeleid  

 

1. Inleiding 

In de commissie Beheer van 3 september 2020 is het RKC rapport ‘Visie loopt spaak in uitvoering - 

Onderzoek Fietsbeleid Haarlem’ (2020/743411) besproken. Dit resulteerde, op verzoek en zoals 

vermeld in de raadsinformatiebrief ‘Aanstelling beleidsadviseur n.a.v. aanbeveling RKC rapport 

fietsbeleid’ (2020/1050898), tot de tijdelijke aanstelling van een beleidsadviseur die zich 

voornamelijk richtte op het signaleren en verzilveren van fietssubsidies. De insteek was dat deze 

adviseur zichzelf zou ‘terugverdienen’ door de besparingen die voor de gemeente zouden optreden. 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/03-september/17:10/17-50-uur-RKC-Rapport-Visie-loopt-spaak-in-uitvoering-Onderzoek-naar-fietsbeleid-RB-RKC
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201050898-Raadsinformatiebrief-Aanstelling-beleidsadviseur-n-a-v-aanbeveling-RKC-rapport-fietsbeleid-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/03-september/17:10/17-50-uur-RKC-Rapport-Visie-loopt-spaak-in-uitvoering-Onderzoek-naar-fietsbeleid-RB-RKC
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20201050898-Raadsinformatiebrief-Aanstelling-beleidsadviseur-n-a-v-aanbeveling-RKC-rapport-fietsbeleid-1.pdf
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Begin 2022 heeft, zoals toegezegd, de evaluatie plaatsgevonden om te beoordelen of de inzet na de 

zomer van 2022 structureel kon worden gemaakt. Deze nota informeert u daarover.    

 

2. Subsidies 

In 2021 gehonoreerde subsidies  

De beleidsadviseur heeft in diverse projecten geïntervenieerd en is met de provincie over 

subsidiekansen in overleg getreden. Dit heeft vorig jaar tot verschillende gehonoreerde subsidies 

geleid. 

 

Project Gehonoreerde subsidie (2021) 

Mr. Jan Gerritszlaan - Klooslaan €360.000 

Jan Haringstraat  €342.000 

IVORIM (Meerwijk) €950.000 

Totaal €1.652.000 

 

Subsidies 2022 en 2023 

Verschillende projecten zijn door interveniëren van de beleidsadviseur kansrijk voor subsidiëring in 

2022 en 2023. Daarnaast wordt een aanvraag ingediend in het kader van de tweede tranche Impuls 

Verkeersveiligheid. 

 

Project Mogelijke subsidie (2022 en 2023) 

Houtplein Nog onbekend 

Slaperdijkweg €360.000 

Spaarndamseweg €360.000 

Zuid-Schalkwijkerweg €1.200.000 

Prins Bernhardlaan Nog onbekend 

Zuiderpolder Nog onbekend 

Impuls Verkeersveiligheid Maximaal €350.000 

Totaal €2.270.000 
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Subsidies 2024 en verder 

Tenslotte draagt de beleidsadviseur er aan bij om op langere termijn subsidies voor 

verkeersveiligheid en fietsprojecten te verkrijgen. Zo is de adviseur betrokken bij het Regionaal 

Toekomstbeeld Fiets, bij de provinciale en regionale (MRA-)kaarten van het fietshoofdroutenetwerk, 

bij regionale doorfietsroutes, bij ontwikkelzones en bij diverse SOR projecten. 

 

3. Conclusies 

Beleidsadviseur verdient zichzelf terug 

Alhoewel niet met 100% zekerheid gesteld kan worden dat subsidies zonder interveniëren van de 

beleidsadviseur niet toegekend zouden zijn, lijkt de op verzoek van de gemeenteraad geïnstalleerde 

beleidsadviseur zich ruimschoots terug te verdienen. Dit betekent een flinke verbetering ten opzichte 

van de situatie in het verleden, toen subsidieregelingen onvoldoende werden benut. Hierdoor kan 

structureel extra aandacht besteed worden aan een fietsvriendelijk Haarlem. 

 

4. Vervolg 

Op basis van de positieve uitkomsten van deze evaluatie, wordt de inzet van een beleidsadviseur, die 

zich nadrukkelijk richt op het signaleren en verzilveren van fietssubsidies, gecontinueerd. Daarom zal 

bij de voortgangsrapportage aan de raad worden voorgesteld om de inzet van deze beleidsadviseur 

structureel op te nemen in de begroting. Dit gebeurt op basis van de bestaande financiële afspraken 

hierover, waarbij de dekking komt uit het projectbudget aangezien de ontvangen subsidies ten 

gunste komen van projecten. De structurele inzet van deze beleidsadviseur verdient zichzelf terug. 

 

 


