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1. Het college gaat akkoord met de in paragraaf 7 voorgestelde stappen in de voorbereiding en
uitvoering van de resterende delen van de centrale watergang.

2. Het college gaat akkoord met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de mogelijke uitbreiding
van het watersysteem van de Waarderpolder, zoals voorgesteld in paragraaf 7.

3. De kosten van dit besluit bedragen € 70.000. Deze kosten zijn opgenomen in het
Meerjarenprogramma Openbare ruimte, Groen en Verkeer 2010-2013 voor het jaar 2010.

4. Het hoogheemraadschap van Rijnland ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer en de commissie
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Het college wordt gevraagd akkoord te gaan met de nog te nemen stappen in de voorbereiding van de
centrale watergang. Dit gebeurt binnen het door de raad in 2007 beschikbaar gestelde voorbereidings-
krediet ad € 200.000 en is daarmee een bevoegdheid van het college.
Tevens wordt het college gevraagd akkoord te gaan met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de
verdere uitbreiding van het watersysteem van de Waarderpolder. Dit is eveneens een bevoegdheid van
het college. Omdat de centrale watergang en de haalbaarheidsstudies van invloed zijn op de ruimtelijke
inrichting van de Waarderpolder, wordt ook de commissie Ontwikkeling over dit besluit geïnformeerd.
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Onderwerp:
Voorbereiding centrale watergang en studie naar uitbreiding watersysteem
Waarderpolder
Reg. Nummer: 2010/23710

1. Inleiding

In het kader van de herstructurering van het bedrijvenpark Waarderpolder werken wij
aan de realisatie van de wateropgave voor dit gebied. Als gevolg van de verwachte
toename aan verharding en klimaatverandering zal er in de Waarderpolder op
middellange termijn 6,3 ha nieuw oppervlaktewater in de vorm van singels en
waterbergingsvijvers gegraven moet worden.
Een deel van het te graven water kan het beste als centrale watergang langs de nieuwe
Oostweg worden gerealiseerd. Voor het tracé, zie onderstaande kaart.

De centrale watergang Waarderpolder met de aftakking naar de Waarderhaven

2. Besluitpunten college

1. Het college gaat akkoord met de in paragraaf 7 voorgestelde stappen in de
voorbereiding en uitvoering van de resterende delen van de centrale watergang.

2. Het college gaat akkoord met het uitvoeren van haalbaarheidsstudies naar de
mogelijke uitbreiding van het watersysteem van de Waarderpolder, zoals
voorgesteld in paragraaf 7.

3. De kosten van dit besluit bedragen € 70.000. Deze kosten zijn opgenomen in het
Meerjarenprogramma Openbare ruimte, Groen en Verkeer 2010-2013 voor het jaar
2010.
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3. Beoogd resultaat

De centrale watergang:
 Zorgt voor de vanwege stedelijke verdichting en klimaatsverandering benodigde

extra waterberging;
 Fungeert als secundaire blusvoorziening en verhoogt daarmee de veiligheid van de

aanliggende bedrijven en kantoren;
 Draagt bij aan een hoogwaardige en aantrekkelijke inrichting van de openbare

ruimte en daarmee aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven;
 Biedt mogelijkheden om de verharding van de aanliggende panden,

parkeerplaatsen, voet- en fietspaden van het gemengde rioolstelsel af te koppelen.

4. Argumenten

4.1 Centrale watergang

De centrale watergang vormt de ruggengraat van het toekomstige watersysteem van de
Waarderpolder. Hiermee kan circa 1,2 ha van de verwachte benodigde extra
waterberging van in totaal 6,3 ha gerealiseerd worden.
De realisatiekosten van deze watergang zijn in 2007 geraamd op € 5,31 miljoen.
Haarlem heeft voor deze watergang € 3,2 miljoen gereserveerd terwijl Rijnland heeft
besloten hieraan maximaal € 2,1 miljoen bij te dragen.
De gemeenteraad is in oktober 2007 akkoord gegaan met de voorbereiding van de
centrale watergang (raadsbesluit nr. 2007/182227) en heeft hiertoe € 200.000
beschikbaar gesteld. Vervolgens zijn essentiële onderdelen (zoals de aanleg van duikers
en een wadi) van de watergang meegenomen bij de aanleg van de nieuwe Oostweg en
de Schoterbrug. Tevens wordt dat deel van de centrale watergang dat binnen de
Noordkop valt, geïntegreerd in het bouwrijp maken van de Noordkop. Delen van de
centrale watergang zijn/worden dus gerealiseerd binnen andere projecten. De
besluitvorming en financiering vond/vindt via deze projecten plaats. Hiermee wordt
werk met werk gemaakt en wordt voorkomen dat delen van de Oostweg en de
Noordkop vanwege de centrale watergang opnieuw op de schop moeten.

4.2 Bijdrage Rijnland

Oorspronkelijk verbond het hoogheemraadschap van Rijnland haar bijdrage ad € 2,1
miljoen aan de voorwaarde dat de watergang in zuidelijke richting doorgetrokken wordt
naar de Amsterdamsevaart (zie brief van Rijnland dd 30 jan. 2009 in bijlage 1).
Omdat de technische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid van deze zuidelijke
‘doorsteek’ uiterst onzeker is en nog onderzocht moet worden, heeft Rijnland
betreffende voorwaarde aangepast. Nu verbindt Rijnland € 1,4 miljoen direct aan de
aanleg van de centrale watergang. De resterende bijdrage ad € 0,7 miljoen komt
beschikbaar wanneer het gemeentebestuur op grond van haalbaarheidsstudies een
besluit heeft genomen hoe het watersysteem zal worden uitgebreid (zie brief van
Rijnland dd 4 nov. 2009 in bijlage 2).

4.3 Uitbreiding watersysteem

Voor de uitbreiding van het watersysteem Waarderpolder komen de volgende locaties
en mogelijkheden in aanmerking:
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a) Opengraven Schoteroog
Dit gebeurt inmiddels in het kader van de realisatie van de Jachthaven
Schoteroog.

b) Uitgraven Waarderhaven
De Waarderhaven zal ter verbetering van de brandveiligheid van de woonboten
worden verlengd. Dit zorgt voor extra waterberging.

c) Openleggen Amsterdamsevaart, Papentorenvest en gedempte Oostersingel
De ideeën voor het weer open leggen van deze gedempte grachten zijn terug te
vinden in de plannen van de Spoorzone, Integraal Waterplan Haarlem, het
Structuurplan Haarlem en de Gebiedsvisie Oostradiaal. In het bestemmingsplan
Papentorenvest zijn het opengraven van de Papentorenvest en de Gedempte
Oostersingel planologisch mogelijk gemaakt.

d) Waterberging Waarderplas
In Penningsveer bestaat de mogelijkheid om het waterrijke gebied ten zuiden
van de rioolwaterzuivering als waterbergingvijver in te richten. Hiermee
worden natuur, recreatie en waterberging met elkaar gecombineerd. In het
Bestemmingsplan Penningsveer wordt hier al rekening mee gehouden. Deze
waterbergingvijver “de Waarderplas” dient met een open watergang langs de
Mollerusweg met de centrale watergang verbonden worden.

e) Verbinding centrale watergang met de Amsterdamsevaart
Oorspronkelijk gold deze zuidelijke doorsteek dus als voorwaarde voor
Rijnland’s bijdrage aan de centrale watergang (zie voorgaande paragraaf).
Realisatie van deze verbinding kan alleen met instemming van de zittende
bedrijven, zoals Enschede en Connexxion.

Ad c) De mogelijkheden voor het openleggen van de Amsterdamsevaart,
Papentorenvest en gedempte Oostersingel zijn sterk afhankelijk van de toekomstige
herontwikkeling van de Amsterdamsevaartweg en omgeving. Onderzoek naar de
haalbaarheid van deze watergangen is nu nog niet aan de orde.
Ad d) en e) Met de waterberging Waarderplas en de zuidelijke doorsteek wordt direct
aangetakt aan de centrale watergang. Hiermee ontstaat een robuust netwerk aan
watergangen dat zorgt voor extra waterberging. Onderzoek naar de ruimtelijke,
technische en financiële haalbaarheid van de waterberging Waarderplas en de zuidelijke
verbinding naar de Amsterdamsevaart zal dit jaar worden uitgevoerd. De resultaten van
deze studies moeten in de eerste helft van 2011 leiden tot een besluit van de
gemeenteraad over de uitbreiding van het watersysteem Waarderpolder.

5. Financiële paragraaf

5.1 Realisatiekosten centrale watergang

De realisatiekosten van de centrale watergang zijn in 2007 geraamd op € 5,31 miljoen.
Dat is inclusief de aftakking naar de Waarderhaven en de ondergrondse verbinding
(persleiding) naar de Industriehaven. Inmiddels zijn bij de realisatie van de Oostweg en
de Schoterbrug een aantal duikers en een wadi aangelegd. Het opengraven van het
noordelijke deel van de centrale watergang wordt in het bouwrijp maken van de
Noordkop meegenomen.
Voor de realisatie van de resterende delen van de centrale watergang worden de
kosten op € 4,42 miljoen geraamd (prijspeil 2010).
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5.2 Beschikbare budget centrale watergang

Bij de vaststelling van het voorbereidingskrediet van de centrale watergang in 2007 is
rekening gehouden met de volgende budgetten:
Programma/project In € Totaal in €
Oostweg 400.000
Programma Waarderpolder 800.000
Integraal Waterplan Haarlem (IP-post 64.04a) 2.000.000
Totale bijdrage Haarlem 3.200.000
Totale bijdrage Rijnland 2.100.000
Totaal 5.300.000

Tot eind 2009 zijn vanuit de diverse projecten de volgende budgetten aan de centrale
watergang uitgegeven dan wel geprogrammeerd:
Programma/project In € Totaal in €
Oostweg: duikers en wadi 308.500
Programma Waarderpolder: watergang Noordkop 500.000
Integraal Waterplan Haarlem (IP-post 64.04a): voorbereiding 18.000
Schoterbrug: duiker Oostweg (50% vd kosten) 150.000
MJP OGV onderhoud water en oevers: duiker Oostweg (50% vd kosten) 150.000
Totale uitgaven Haarlem 1.126.500
Totale uitgaven Rijnland 0
Totaal 1.126.500

De budgetten die nog beschikbaar zijn voor de realisatie van de resterende delen van de
centrale watergang zijn dus als volgt:
Programma/project In € Totaal in €
Oostweg 91.500
Programma Waarderpolder 300.000
Integraal Waterplan Haarlem (IP-post 64.04a) 1.982.000
Totale bijdrage Haarlem 2.373.500
Totale bijdrage Rijnland 2.100.000
Totaal 4.473.500

Met het beschikbare budget ad € 4,47 miljoen kunnen de resterende delen van de
centrale watergang kostendekkend gerealiseerd worden.
Activering van deze budgetten gebeurt bij de vaststelling van het uitvoeringskrediet
voor de resterende delen van de centrale watergang. Naar verwachting neemt de
gemeenteraad hierover medio 2011 een besluit.

5.3 Beschikbare budget haalbaarheidsstudies uitbreiding watersysteem

Voor de haalbaarheids- en tracestudies van de zuidelijke doorsteek en de waterberging
Waarderplas is in het Meerjarenprogramma OGV voor 2010 € 70.000 gereserveerd.

6. Kanttekeningen

6.1 MSD

Een deel van de centrale watergang met aftakking naar de Waarderhaven komen op het
terrein van chemieconcern Merck Sharp & Dohme BV (MSD) te liggen. Eerste
verkennende gesprekken hierover met MSD hebben in 2008 plaatsgevonden, en waren
van de kant van MSD afwachtend positief. Nu Rijnland een positief besluit heeft
genomen over haar bijdrage aan de centrale watergang zal Haarlem het overleg met
MSD verder voeren. Rijnland wordt uitgenodigd hierin te participeren.
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7. Uitvoering

7.1 Voorbereiding en uitvoering centrale watergang

Planning van de voorbereiding en uitvoering van de centrale watergang ziet er als volgt
uit:
Omschrijving werk Wanneer
Binnen het werk van de Oostweg

Realisatie duikers en wadi gerealiseerd
Binnen het werk van de Schoterbrug

Realisatie duiker gerealiseerd
Binnen het werk van de Noordkop

Realisatie noordelijk deel centrale watergang Apr. 2010 – apr. 2011
Resterende delen van de centrale watergang

Maken voorlopig ontwerp (VO), incl. gesprekken met MSD Apr. 2010 – feb. 2011
Vaststellen VO Feb. 2011
Inspraak VO Mrt. 2011
Vaststellen definitief ontwerp (DO) Juni 2011
Maken bestek, aanbesteding en gunning Juli – dec. 2011
Vaststellen uitvoeringskrediet Sept. 2011
Realisatie Jan. – okt. 2012

7.2 Uitvoering haalbaarheidsstudies

Onderzoek naar de ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheid van de verbinding
van de centrale watergang met de Amsterdamsevaart en de waterberging in
Penningsveer (Waarderplas) gaan in april dit jaar van start. Rijnland wordt uitgenodigd
hierin te participeren. De studies moeten in de eerste helft van 2011 zijn afgerond. Op
basis van de resultaten van de haalbaarheidsstudies zullen wij een besluit nemen over
de mogelijke uitbreiding van het watersysteem in de Waarderpolder. Dit besluit is
cruciaal voor de resterende bijdrage van Rijnland ad € 0,7 miljoen aan de centrale
watergang en zal voor de vaststelling van het uitvoeringskrediet in sept. 2011 (zie
bovenstaande tabel) genomen moeten worden.

8. Bijlagen

Bijlage 1: Brief van Rijnland d.d. 30 januari 2009 met kenmerk 08.34771
Bijlage 2: Brief van Rijnland d.d. 4 november 2009 met kenmerk 09.29824

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester












