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Informatienota 

 

Onderwerp  

Overzicht voorbereidingskredieten projecten Openbare Ruimte 2023 

 

Nummer 2022/1221001 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling PCM/BBOR 

Auteur Hek, L. van der/ Krantz, D 

Telefoonnummer 023-5115147  

Email lvanderhek@haarlem.nl 

Kernboodschap In het coalitieakkoord is aangegeven tot actie over te willen gaan. Dit besluit 

strookt met de afspraken uit het coalitieakkoord en de initiatiefnota over het 

Haarlems Civiel Plan Proces (HCPP) om jaarlijks een overzicht met projecten te 

tonen. Hierbij treft u informatie over de voorbereidingskredieten uit de 

Programmabegroting 2023-2027.  

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter bespreking naar de commissie beheer  

De gemeenteraad geeft bij de begroting de voorbereidingskredieten voor de 

projecten voor volgend jaar vrij. Het college wil zoals eerder toegezegd de 

commissie meenemen in de te starten projecten. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

HRPP initiatiefnota 23 juni 2022 

Besluit College  

d.d. 11 oktober 2022 

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

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  

Het college heeft in het coalitieakkoord aangegeven tot actie over te willen gaan. 

Het daarvoor zaak dat er snel met projecten gestart kan worden. De afspraak om bij de begroting de 

voorbereidingskredieten voor het komende jaar vrij te geven, helpt daarbij.  Projecten kunnen zo 

direct in voorbereiding, zodra de begroting is vastgesteld. De raad wordt verder een aantal maal 

gedurende de voorbereiding geïnformeerd conform het Haarlems Civiel Plan Proces (HCPP). Bij 

aanvang van de uitvoering wordt de raad gevraagd om de rest van het projectkrediet vrij te geven.  

 
De doorlooptijd van projecten varieert van circa twee jaar voor eenvoudige onderhoudsprojecten tot 

vijf jaar voor complexe herinrichtingsprojecten. Met de behoefte aan meer opgavegericht werken, 

waarbij naast de onderhoudsimpuls ook direct de beleidsambities worden meegenomen, zien we dat 

projecten gemiddeld een langere doorlooptijd hebben. Om de gewenste versnelling in de uitvoering 

te krijgen worden er meer projecten opgestart en ingepland over een langere periode. 

Voor de jaren 2023-2024 is rekening gehouden met de beschikbare voorbereidings- en 

begeleidingscapaciteit (voorbereiding en toezicht) van de organisatie, zodat een evenwichtige mix 

van projecten in voorbereiding en uitvoering ontstaat. Projecten in voorbereiding vragen relatief 

meer maar ook andere inzet van de organisatie dan projecten in uitvoering. Uiteraard hebben 

projecten ook hun eigen dynamiek afhankelijk van inspraakresultaten, politieke besluitvorming e.d. 

Komend jaar zijn de onderstaande projecten in de openbare ruimte in voorbereiding waarvoor een 

deel van het voorbereidingskrediet is aangevraagd in de begroting 2023: 

 

* Gedempte Oude Gracht/Verwulft: hier wordt wel een ingreep op gepleegd op korte termijn, 

waarna in 2026 de definitieve inrichting volgt. 

 

 
  

IP post Investering Kredietbedrag voorbereiding uitvoering oplevering

GOB.23 Reconstructie Nieuwe Groenmarkt 49.000 2.023 2.025 2.026

OR.001 Cronjéstraat herinrichten 80.000 2.023 2.025 2.026

OR.008 Paul Krugerstraat Fietsstraat 100.000 2.023 2.024 2.025

OR.016 Gedempte Oude Gracht Verwulft plateau* 60.000 2.023 2.026 Na 2027

OR.020 Wilhelminastraat herinrichting (basis) 150.000 2.023 2.025 2.027

OR.021 Vergroening Oostersingelgracht 100.000 2.023 2.025 2.026

OR.022 Westergracht spoorovergang 100.000 2.023 2.024 2.024

SOR.10 Schoteroog nieuwe entree 40.000 2.023 2.024 2.025

SOR.22 Herstructurering Stadsstraat Europaweg 200.000 lopend 2.025 2.027
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Daarnaast wordt er voor enkele vergroening- en mobiliteitsprojecten geld aangevraagd. Het zijn 

budgetten die vrijkomen voor het vergroenen van gebieden, of projecten die onderdeel zijn van 

ontwikkelingszones of studies. 

 

Projecten gestart in 2022 

Voor de volgende midden- of hoge impact projecten gestart in 2022, zijn eerder dit jaar bij de 

kadernota de voorbereidingskredieten vrijgegeven of is geen voorbereidingskrediet nodig. Hiervoor 

wordt volgens het proces in 2023 een startnotitie voorgelegd aan de raad/commissie: 

 

Kedoestraat e.o 

Kleine Houtweg/Kamperlaan 

vd Meerstraat e.o. 

Jan van Galenstraat 

Tetterode en Jan Steenstraat 

 

2. Kernboodschap 

In het coalitieakkoord is aangegeven tot actie over te willen gaan. Dit besluit strookt met de 

afspraken uit het coalitieakkoord en de initiatiefnota over het Haarlems Civiel Plan Proces (HCPP) om 

jaarlijks een overzicht met projecten te tonen. Hierbij treft u informatie over de 

voorbereidingskredieten uit de Programmabegroting 2023-2027.  

 

3. Consequenties 

De projecten die afgelopen jaar gestart zijn zullen volgend jaar langskomen bij de commissie/raad.  

De projecten die volgend jaar gaan starten komen ook in volgende jaren langs, dit is nog niet te 

plannen, dat is afhankelijk van capaciteit, planning, complexiteit, start van de procesopdracht etc. 
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4. Vervolg 

Conform het HCCP zal u over de individuele projecten op gezette tijden verder geïnformeerd worden. 

Daarnaast zal er bij de kadernota 2024 een projectprogrammering gepresenteerd worden met een 

doorzicht van ongeveer 10 jaar bij het vaststellen van het IP.  

 

Projecten volop in uitvoering: 

Ondertussen zijn de volgende projecten in uitvoering: 

 Harmenjansweg, verwachte oplevering Q4; 

 Houtplein; 

 Mr Jan Gerritslaan Willem Klooslaan;  

 Rustenburgerlaan. 

 

Vanaf oktober gaan starten: 

 Zuider Buiten Spaarne Buitenzorgkade; 

 Vijfhoek. 

 

5. Bijlagen 

Geen 


