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Vaststellen van het voorkeursbesluit Fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen

Met deze voordracht stellen wij u voor het volgende besluit te nemen:

De gemeenteraad van Amsterdam

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders,

Besluit:

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd

1. kennis te nemen van de noodzaak om via de Haarlemmer Houttuinen een extra 
fietsverbinding door de Haarlemmerbuurt te realiseren, ter ontlasting van de 
overbelaste Haarlemmerstraat en –dijk:
a. De grote hoeveelheid doorgaande fietsers, snorfietsen en (brom)scooters in 

de Haarlemmerstraat en –dijk  zorgt dagelijks voor onveilige situaties 
waardoor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid onder druk staan;

b. De betrouwbaarheid en doorstroming van het openbaar vervoer staat onder 
druk, vooral op en rondom het Haarlemmerplein;

c. De groei op deze Plusnet fiets corridor en Plusnet OV corridor zal de 
komende jaren flink doorzetten als gevolg van ontwikkelingen aan de 
westkant van de stad;

d. De kwaliteit van de openbare ruimte en de sociale veiligheid op de 
Haarlemmer Houttuinen is ondermaats. Het gebied wordt ervaren als 
versteende verkeersroute in plaats van prettig onderdeel van de binnenstad.

2. vaststellen van het definitieve Voorkeursbesluit Fietsverbinding Haarlemmer 
Houttuinen en het college te vragen de Nota van Uitgangspunten (bijlage 1) 
verder uit te werken tot een uitvoeringsbesluit en een aan de raad voor te leggen 
kredietbesluit. De belangrijkste punten van de NvU:
a. Het project kent drie doelen:

I. Het oplossen van de ontbrekende schakel in het Plusnet Fiets tussen het 
Westerpark en het Centraal Station via de Haarlemmer Houttuinen om 
deze zeer drukke oost/west fietsroute te versterken.

II. Het verbeteren van de doorstroming en betrouwbaarheid van de Plusnet 
OV corridor, vooral op en rondom het Haarlemmerplein.

III. Het realiseren van een algehele kwaliteitsverbetering in de 
Haarlemmerbuurt. Zowel de Haarlemmerstraat en –dijk als de Haarlemmer 
Houttuinen worden weer leefbaar voor bewoners, ondernemers en 
bezoekers.
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b. Inrichten van de route via de Droogbak en de Haarlemmer Houttuinen tot aan 
de Buiten Brouwersstraat als fietsstraat.

c. Afbreken van Brug 95 (viaduct over Korte Prinsengracht) en deze vervangen 
door een lage brug.

d. Verminderen van het aantal rijstroken op de Haarlemmer Houttuinen door het 
combineren van auto- en bus. Dit hangt sterk samen met het verminderen van 
doorgaand autoverkeer.

e. Aanpassen van de fietsroute over het Haarlemmerplein om fietsers 
eenvoudiger te laten aansluiten op de nieuwe fietsroute via de Haarlemmer 
Houttuinen.

f. Realiseren van een nieuwe fietsbrug over het Westerkanaal via de 
‘Paardenwei’ aansluitend op het Westerpark.

g. Uitvoeren van korte termijn maatregelen op de Haarlemmerstraat en –dijk om, 
vooruitlopend op de nieuwe fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen, de druk 
op de straat te verlichten en de verkeersveiligheid te verbeteren.

h. Na uitvoering van de fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen definitief 
aanpassen van de Haarlemmerstraat en –dijk, passend bij het gewenste 
verblijfskarakter. 

3. kennis te nemen van de verwerking van motie 1159 van lid Ernsting ( ‘Breek de 
snelweg over de Korte Prinsengracht af’ d.d. 15 november 2017). In het 
voorkeursbesluit wordt deze variant (vervangen Brug 95 door een lage brug) als 
voorkeursvariant voorgesteld.

4. kennis te nemen van de inspraakreacties en in te stemmen met de Nota van 
Beantwoording (bijlage 2), waarin alle inspraakreacties zijn opgenomen en 
beantwoord. Circa de helft van de inspraakreacties is positief over de voorstellen. 
Circa een kwart van de insprekers heeft vragen of suggesties en circa een kwart 
van de insprekers heeft bezwaren tegen onderdelen of het tegen het gehele plan 
waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de verkeerssituatie van het kruispunt met 
de Korte Prinsengracht na het afbreken van brug 95.

5. kennis te nemen van het verslag van het participatieproces (bijlage 3) 

6. kennis te nemen van het positief advies van het DB Stadsdeel Centrum (bijlage 4)

7. kennis te nemen van de eerste globale raming van de meerkosten ter hoogte van 
circa €90.000 voor beheer, onderhoud en exploitatie, ten opzichte van de huidige 
situatie. 

8. kennis te nemen van het vervolgtraject van ontwerp, besluitvorming en uitvoering.

9. kennis te nemen van het door het college beschikbaar gestelde 
voorbereidingsbudget van € 2.051.880, gedekt door het Stedelijk Mobiliteitsfond, 
project Haarlemmer Houttuinen, voor de periode tot en met het uitvoeringsbesluit.

10. kennis te nemen van het besluit om het project voorlopig niet onder de Regeling 
Risicovolle Projecten (RRP) laten vallen. De komende periode zal worden 
bekeken of de programmatische opgaven zoals Autoluw onder de RRP gebracht 
zouden moeten worden, met inbegrip van projecten die daar toe behoren, zoals 
de fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen.
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Wettelijke grondslag

Artikel 108 lid 1 Gemeentewet
De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente 
wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.

Artikel 147 Gemeentewet 
2 De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de raad.

Artikel 169 Gemeentewet
1 Het college en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan de raad verantwoording 
schuldig over het door het college gevoerde bestuur. 
2 Zij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van zijn taak 
nodig heeft.

Bestuurlijke achtergrond

De fietsverbinding Haarlemmerhouttuinen maakt onderdeel uit van de 
Uitvoeringsagenda Mobiliteit (raadsbesluit 29 september 2015), maatregel 8: 
“Haarlemmerdijk, de leukste winkelstraat nog leuker” en valt binnen het kader van 
Autoluwe wijken. Op 13 juni 2017 door het college een principebesluit genomen en 
daarmee de opdracht gegeven om de varianten uit de verkenning uit te werken naar 
een voorkeursbesluit waar een voorkeursvariant gekozen wordt en deze voor te 
leggen aan de raad. Door raadslid Ernsting is op 17 oktober 2017 een motie 
ingediend om het afbreken van brug 95 mee te nemen als uitgangspunt bij het 
verdere onderzoek. De motie is gewijzigd aangenomen door het afbreken van brug 
95 als een van de varianten in het vervolgonderzoek mee te nemen. Op 27 november 
2018 heeft het college een voorgenomen voorkeursbesluit genomen en de Nota van 
Uitgangspunten vrijgegeven voor inspraak en advies door het stadsdeel.

Onderbouwing besluit

Ad 1) Kennis te nemen van de noodzaak om via de Haarlemmer Houttuinen een 
extra fietsverbinding door de Haarlemmerbuurt te realiseren, ter ontlasting 
van de overbelaste Haarlemmerstraat en –dijk:

a. De grote hoeveelheid doorgaande fietsers, snorfietsen en (brom)scooters in de 
Haarlemmerstraat en –dijk  zorgt dagelijks voor onveilige situaties waardoor de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid onder druk staan;

In de Haarlemmerstraat en -dijk worden delen bewoners, ondernemers, winkelend 
publiek en toeristen de krappe ruimte met auto’s, (brom)scooters, laad- en losverkeer 
en heel veel fietsers. 20.000 fietsers en 20.000 voetgangers maken dagelijks gebruik 
van de straat. Rondom de Singel, de Eenhoornsluis en bij het Haarlemmerplein 
bereikt de verkeersdrukte het hoogtepunt. Het kruispunt Nassauplein/Willemsbrug is 
overbelast door de grote stroom fietsers tussen het Westerpark en de 
Haarlemmerdijk. De combinatie van een smalle historische straat met grote 
hoeveelheden doorgaande fietsers zorgt er voor dat de leefbaarheid op de 
Haarlemmerstraat en –dijk achteruit gaat. Trottoirs zijn overvol en het oversteken van 
de straat is op sommige momenten bijna onmogelijk.

b. De betrouwbaarheid en doorstroming van het openbaar vervoer staat onder druk, 
vooral  op en rondom het Haarlemmerplein;

De halte Haarlemmerplein is met veel in- en –uitstappers belangrijk voor het 
openbaar vervoer. De ruimte en capaciteit voor haltevoorzieningen voor bus en tram 
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is te krap en met regelmaat staat het kruispunt vast doordat autoverkeer, taxi’s 
mengen met tram en bus in deze krappe ruimte. Dit heeft een nadelige invloed op de 
betrouwbaarheid van de bus- en tramverbindingen die via het Haarlemmerplein 
rijden.

c. De groei op deze Plusnet fiets corridor en Plusnet OV corridor zal de komende 
jaren flink doorzetten als gevolg van ontwikkelingen aan de westkant van de stad;

De fietsroute Haarlemmerstraat en –dijk maakt onderdeel uit van een grotere route 
van Haarlem/Sloterdijk/Westerpark naar Amsterdam Centraal en het oude centrum. 
Het aantal fietsers op deze route zal verder toenemen de komende jaren. De 
autonome groei van het fietsverkeer is jaarlijks circa 4%. Daarnaast zorgen 
ontwikkelingen in Sloterdijk, Havenstad en de Houthavens voor een nog grotere 
toename van het fietsverkeer en daarmee een verdere escalatie van de huidige 
situatie. Ook het OV op deze corridor neemt de laatste tijd toe, vooral op lijn 21. 

d. De kwaliteit van de openbare ruimte en de sociale veiligheid op de Haarlemmer 
Houttuinen is ondermaats. Het gebied wordt ervaren als versteende 
verkeersroute in plaats van prettig onderdeel van de binnenstad.

De Haarlemmer Houttuinen functioneert als de geasfalteerde achterkant van de 
Haarlemmerbuurt terwijl de straat juist een rijke historie heeft. Het historische 
spoortracé met de bogen is weggestopt achter brug 95 en is bij Tussen de Bogen niet 
zichtbaar en lastig bereikbaar door de grote hoeveelheid rijstroken en verkeer. Het 
wegprofiel is, met vier rijstroken en deels een ventweg gebaseerd op veel 
(auto)verkeer in de binnenstad. De Haarlemmer Houttuinen zijn een scheiding tussen 
de Haarlemmerbuurt en de westelijke eilanden. Er is weinig groen en de oversteken 
bij de Nieuwe Teertuinen en de Grote Bickersstraat zijn onoverzichtelijk. De sociale 
veiligheid onder en rondom brug 95 is matig te noemen.

Ad 2) In te stemmen met het definitieve Voorkeursbesluit Fietsverbinding 
Haarlemmer Houttuinen en het college te vragen de Nota van Uitgangspunten 
(bijlage 1) nader uit te werken tot een uitvoeringsbesluit en een aan de raad 
voor te leggen kredietbesluit. De belangrijkste punten van de NvU:
a. Het project kent drie doelen:

o Het oplossen van de ontbrekende schakel in het Plusnet Fiets tussen het 
Westerpark en het Centraal Station via de Haarlemmer Houttuinen om 
deze zeer drukke oost/west fietsroute te versterken.

o Het verbeteren van de doorstroming en betrouwbaarheid van de Plusnet 
OV corridor, vooral op en rondom het Haarlemmerplein.

o Het realiseren van een algehele kwaliteitsverbetering in de 
Haarlemmerbuurt. Zowel de Haarlemmerstraat en –dijk als de 
Haarlemmer Houttuinen worden weer leefbaar voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers.

De fietsroute via Tussen de Bogen en de Haarlemmer Houttuinen is op dit moment 
geen alternatief voor het fietsverkeer op de Haarlemmerstraat- en dijk. De straat 
wordt gedomineerd door auto- en busverkeer en is voor fietsers onlogisch en 
onaantrekkelijk. Tegenover 20.000 fietsers op de Haarlemmerstraat en –dijk staan 
dagelijks 200 fietsers op de Haarlemmer Houttuinen. Een extra fietsroute kan het 
sterk toenemende fietsverkeer opvangen en beter verdelen over de 
Haarlemmerbuurt. Fietsers kunnen kiezen voor een meer doorgaande fietsroute via 
de Haarlemmer Houttuinen en een meer op bestemmingsverkeer gerichte route via 
de Haarlemmerstraat en –dijk.
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Door minder fietsers en een lagere snelheid kan de Haarlemmerstraat en –dijk weer 
aan kwaliteit winnen voor voetgangers, bewoners en bezoekers. Het verblijfskarakter 
kan daardoor worden versterkt. De Haarlemmer Houttuinen transformeert van een 
onprettige straat met een sterk verkeerskundig karakter naar een prettige stadsstraat 
met ruimte voor fietsers, voetgangers, groen en openbaar vervoer.

Het project sluit naadloos aan bij de autoluw ambities van het college door sterk in te 
zetten op fiets, OV, voetganger en verbetering openbare ruimte. Het toepassen van 
de autoluw ambities levert grote voordelen op voor een optimale inpassing van de 
fietsroute, een betere doorstroming van openbaar vervoer (vooral ter hoogte van het 
Haarlemmerplein), een hogere kwaliteit van de openbare ruimte en een verbeterde 
verkeersveiligheid.

De knip op de Prins Hendrikkade heeft het afgelopen half jaar al gezorgd voor een 
afname van autoverkeer met circa 25%. Nog steeds heeft circa 75% van het 
overgebleven autoverkeer een doorgaand karakter. Substantiële vermindering van 
het doorgaand autoverkeer kan in grote mate bijdragen aan het behalen van de 
doelen. In de vervolgfase worden verschillende opties om het doorgaand verkeer 
substantieel te verminderen nader uitgewerkt.

b. Inrichten van de route via de Droogbak en de Haarlemmer Houttuinen tot aan de 
Buiten Brouwersstraat als fietsstraat.

Voor het westelijk deel betekent dit dat de Droogbak en de Haarlemmer Houttuinen 
tot aan de Buiten Brouwersstraat omgevormd wordt tot fietsstraat. Door meer ogen op 
straat kan dit gebied sociaal veiliger worden. Door de herinrichting gelijktijdig op te 
pakken met de herontwikkeling van BSO ‘de Piramide’ kan een algehele 
kwaliteitsverbetering bereikt worden in dit deelgebied.

c. Afbreken van Brug 95 (viaduct over Korte Prinsengracht) en deze vervangen door 
een lage brug.

Het afbreken van Brug 95 en vervangen door een lage brug betekent een enorme 
kwaliteitsslag in openbare ruimte. Door het afbreken van Brug 95 verdwijnt de 
‘snelweg’ uit het stadsbeeld, worden de historische spoorbogen weer zichtbaar en 
ontstaat er weer lucht en ruimte in dit deel van de historische binnenstad. Deze 
opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit komt ook ten goede aan de 
aantrekkelijkheid van de fietsroute. De vrijgekomen ruimte kan in zijn geheel en 
volgens de normen opnieuw ingericht worden. Het nieuwe kruispunt kan verkeerveilig 
worden ingericht met verschillende maatregelen zoals middeneilanden, voldoende 
opstelruimte en mogelijk verkeerslichten. De gedetailleerde uitwerking daarvan vindt 
plaats in de vervolgfase. Een verdere beperking van het doorgaand autoverkeer in 
het kader van de autoluwe ambities van het college zal de oversteekbaarheid, 
ruimtelijke kwaliteit hier verder kunnen verbeteren. Door de ingreep wordt de drukke 
Eenhoornsluis ontlast omdat er op straatniveau een nieuwe verbinding voor fietsers 
én voetgangers ontstaat over de Korte Prinsengracht. Het afbreken van Brug 95 leidt 
tot een verlies van circa 70 parkeerplekken. Voor het verlies van deze parkeerplekken 
kan compensatie gezocht worden in de parkeergarages Willemspoort, Y-dok en P1. 
Dit wordt in de vervolgfase nader uitgewerkt. Belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking 
is om de overlast van de realisatie zo veel mogelijk te beperken. De andere varianten 
voldoen in veel mindere mate aan de projectdoelstellingen. De variant met de 
fietsroute over Brug 95 mist de connectie met de Westerdokskade en is door de 
helling van Brug 95 onaantrekkelijk voor fietsers. De optie met een losse fietsbrug 
naast Brug 95 voegt een nieuwe stroom verkeerdeelnemers toe in de krappe 
bestaande ruimte zonder dat daar verbeterde openbare ruimte voor terug komt.
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d. Verminderen van het aantal rijstroken op de Haarlemmer Houttuinen door het 
combineren van auto- en bus.

Het verminderen van het aantal rijstroken op de Haarlemmer Houttuinen door het 
combineren van auto- en bus betekent een verbetering van de oversteekbaarheid op 
veel plekken en een veel minder infrastructureel karakter van de Haarlemmer 
Houttuinen. Een verdere beperking van doorgaand autoverkeer is hiervoor nodig . In 
de vervolgfase worden maatregelen onderzocht om het doorgaand autoverkeer 
substantieel te verminderen. Dit past in de collegeambitie autoluwe binnenstad.

e. Aanpassen van de fietsroute over het Haarlemmerplein om fietsers eenvoudiger 
te laten aansluiten op de nieuwe fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen.

Het aanpassen van de fietsroute over het Haarlemmerplein om fietsers beter te laten 
aansluiten op de nieuwe fietsroute Haarlemmer Houttuinen is een aanpassing die er 
aan bijdraagt om fietsers vanaf het Haarlemmerplein logischer naar de nieuwe 
fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen te leiden.

f. Realiseren van een nieuwe fietsbrug over het Westerkanaal via de Paardenwei 
aansluitend op het Westerpark. 

Een nieuwe fietsbrug over het Westerkanaal via de’Paardenwei’ aansluitend op het 
Westerpark levert een grote bijdrage aan het functioneren van de nieuwe fietsroute. 
Circa de helft van de fietsers op de Haarlemmerstraat en –dijk is afkomstig uit het 
Westerpark. Deze stroom voegt zich nu met de andere fietsers samen op het 
overbelaste kruispunt Nassauplein. Door deze fietsers via een nieuwe fietsbrug 
rechtstreeks op de Haarlemmer Houttuinen aan te laten sluiten wordt de route fors 
verkort en vermindert het aantal oversteken met verkeerslichten. Dit levert 
aanzienlijke rijtijdwinst op voor de fietser. Met waternet is onderzocht hoe nautische 
aspecten als vaarveiligheid, brugbediening, opstelruimte voor bijzonder transport en 
dergelijke opgelost kunnen worden. De ‘Paardenwei’ is gemeentelijk eigendom en 
onderzocht op flora en fauna waarden, waarbij geen beschermde ecologische 
waarden zijn aangetroffen. Bij de uitwerking is een goede inpassing van de 
fietsverbinding belangrijk met het oog op de naastgelegen bebouwing en bewoners.

g. Uitvoeren van no regret maatregelen op de Haarlemmerstraat en –dijk om, 
vooruitlopend op de nieuwe fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen, de druk op 
de straat te verlichten.

De uitwerking en de uitvoering van de fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen laat 
nog een paar jaar op zich wachten. Om de overlast op de Haarlemmerstraat en -dijk 
nu al vast te verminderen wordt samen met bewoners, ondernemers en gebruikers 
van de straat onderzocht welke korte termijn maatregelen uitgevoerd kunnen worden 
om de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. 

h. Na uitvoering van de fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen definitief 
aanpassen van de Haarlemmerstraat en –dijk, passend bij het verblijfskarakter. 

Na realisatie van de fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen zullen op de 
Haarlemmerstraat en –dijk aanpassingen gedaan worden  die passen bij het verblijfs- 
en bestemmings karakter van de straat. Deze maatregelen richten op het verlagen 
van de snelheid van fietsers en het meer ruimte geven aan voetgangers.

Ad 3) kennis te nemen van de verwerking van motie 1159 van lid Ernsting 
(‘Breek de snelweg over de Korte Prinsengracht af’ d.d. 15 november 2017) in 
het voorgenomen voorkeursbesluit. In het voorgenomen voorkeursbesluit 
wordt deze variant (vervangen Brug 95 door een lage brug) als 
voorkeursvariant voorgesteld.
Op 15 november 2017 is motie 1159 ‘Breek de snelweg over de Korte Prinsengracht 
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af’ van Raadslid Ernsting aangenomen. Het afbreken van Brug 95 is als een van de 
varianten toegevoegd aan het onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek is 
samengevat in de concept Nota van Uitgangspunten (bijlage 1). In dit voorgenomen 
voorkeursbesluit wordt door het College voorgesteld om Brug 95 te vervangen door 
een nieuwe lage brug, passend in het historische stadsbeeld.

Ad 4) kennis te nemen van de inspraakreacties en in te stemmen met de Nota 
van Beantwoording (bijlage 2), waarin alle inspraakreacties zijn opgenomen en 
beantwoord. Circa de helft van de inspraakreacties is positief over de 
voorstellen. Circa een kwart van de insprekers heeft vragen of suggesties en 
circa een kwart van de insprekers heeft bezwaren tegen onderdelen of het 
tegen het gehele plan waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de 
verkeerssituatie van het kruispunt met de Korte Prinsengracht na het afbreken 
van brug 95.

Aanvullende op de verschillende participatie activiteiten (zie bijlage 3) is een formele 
inspraakprocedure doorlopen. Alle belanghebbenden hebben de mogelijkheid 
gekregen om tussen 29 november 2018 en 11 januari 2019 hun mening te geven 
over het voorgenomen voorkeursbesluit en de Nota van Uitgangspunten. Via 
bewonersbrieven, berichten aan de klankbordgroepen, social media zijn 
belanghebbenden hier op geattendeerd. Er zijn 85 inspraakreacties binnengekomen.

Circa de helft van de inspraakreacties is ronduit positief. Men is blij met het 
aanpakken van de drukte op de Haarlemmerstraat en –dijk en met de voorgestelde 
structurele oplossing om via de Haarlemmer Houttuinen een nieuwe fietsroute te 
maken in combinatie met een sterke opwaardering van de openbare ruimte. Veel van 
de positieve reacties gaan specifiek over het afbreken van brug 95. De andere helft 
van de inspraakreacties laat een gemixt beeld zien. Circa een kwart heeft vragen of 
opmerkingen over onderwerpen die vooral in de vervolguitwerking aan bod komen. 
Circa een kwart is negatief over onderdelen of over het totale plan. Een aantal 
reacties is zeer uitgebreid en gedetailleerd. De reacties uit de inspraakperiode komen 
qua onderwerp en type reactie overeen met het beeld dat uit de participatieperiode is 
opgedaan die voorafgaand aan de inspraak is doorlopen. 

De meeste negatieve reacties gaan over de zorgen over de verkeersituatie na 
afbreken van brug 95. Bewoners maken zich zorgen over de oversteekmogelijkheden 
en de verkeersveiligheid daarvan. Ook het mogelijke effect op omliggende gebieden 
zoals het Westerpark, routes voor brom- en snorfietsen en effecten op vaarroutes 
worden meerdere keren genoemd. In de Nota van Beantwoording zijn de vragen en 
opmerkingen per thema gerubriceerd en wordt uitgebreid antwoord gegeven op alle 
de vragen en reacties. Ook wordt aangegeven of het benoemde punt leidt tot 
aanpassing van de Nota van Uitgangspunten en/of het punt wordt meegenomen in de 
vervolgfase. Veel van de ingebrachte punten zijn onderwerpen voor de vervolgfase. 
De huidige fase (Nota van Uitgangspunten en Voorkeursbesluit) is bedoeld om een 
richting te kiezen die nader en gedetailleerd uitgewerkt moet worden in de 
vervolgfase. In het parallel opgestarte project ‘korte termijn maatregelen 
Haarlemmerstraat en –dijk’ worden al veel maatregelen die door insprekers zijn 
aangedragen, meegenomen. 

Ad 5) Kennis te nemen van het verslag van het participatieproces  (bijlage 3) 
In periode voorafgaand aan het voorgenomen collegebesluit over de Haarlemmer 
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Houttuinen en voorafgaand aan de formele inspraakronde, zijn belanghebbenden in 
en rondom de Haarlemmerbuurt betrokken bij de planvorming. Er zijn 
klankbordgroepen ingesteld, er is een brede inloopavond geweest en tijdens de 
buurtavonden op het Westerdokseiland, de Westelijke Eilanden en de 
Haarlemmerbuurt zijn de plannen en onderzoeken steeds toegelicht en is met een 
breed scala aan bewoners en ondernemers gesproken. Daarnaast zijn vele 
gesprekken gevoerd met individuele bewoners, ondernemer en belangenorganisaties. 
Een verslag van deze participatie is opgenomen in bijlage 3. 

Ad 6) Kennis te nemen van het positief advies van het DB Stadsdeel Centrum 
(bijlage 4)
Het DB heeft de stadsdeelcommissie om advies gevraagd. In bijlage 4 is het advies 
van DB en commissie gecombineerd weergegeven. Het DB adviseert het college 
positief op het voorkeursbesluit Haarlemmer Houttuinen. Het DB vindt het voorstel 
van het college een duidelijke en een ambitieuze keuze om een robuuste oplossing 
voor het fietsverkeer te bieden. In het project wordt daar een forse 
kwaliteitsverbetering van de Haarlemmerbuurt aan gekoppeld (vermindering van de 
drukte op de Haarlemmerstraat en –dijk en kwaliteitsverbetering van de Haarlemmer 
Houttuinen). Het DB ondersteunt dan ook de keuze van het college voor de 
voorkeursvariant. Het DB adviseert het college van B&W de genoemde 
aandachtspunten, zoals benoemd door de stadsdeelcommissie, mee te nemen in de 
vervolgfase:
i.  Ter hoogte van de Droogbak/Haarlemmer Houttuinen aandacht voor veiligheid 

van kinderen op de speelplaats bij de Piramide en de combinatie 
auto/fietsverkeer.

j.  Ter hoogte van de Korte Prinsengracht aandacht voor verkeersveilige oversteken,  
uitwerking van maatregelen om het doorgaand autoverkeer te verminderen en het 
zo veel mogelijk beperken van bouwoverlast.

k.  Fietsverbinding over het Westerkanaal is een cruciaal onderdeel.
l.  Korte termijn maatregelen Haarlemmerstraat en –dijk met prioriteit oppakken.

Ad 7) Kennis te nemen van de eerste globale raming van de te verwachten 
meerkosten ter hoogte van circa €90.000 voor beheer, onderhoud en exploitatie, 
ten opzichte van de huidige situatie. 
Het betreft een globale raming van meerkosten voor het beheren en onderhouden 
van de openbare ruimte en kunstwerken (bruggen) waarbij onderzocht is wat het 
verschil is met de kosten in de huidige situatie. De jaarlijkse meerkosten als gevolg 
van de volledige herinrichting van het maaiveld en het vervangen van brug 95 zijn 
beperkt omdat het gaat om vervangen van bestaande voorzieningen. Het grootste 
deel van de meerkosten is het gevolg van het realiseren van een nieuw element in de 
openbare ruimte: de nieuwe fietsbrug over het Westerkanaal. De beheerskosten 
worden in de volgende fase nader gedetailleerd en zijn onderdeel van het 
kredietbesluit dat onderdeel zal zijn van het uiteindelijke uitvoeringsbesluit.

Ad 8) Kennis te nemen van het vervolgtraject van ontwerp, besluitvorming en 
uitvoering.
Na besluitvorming wordt de voorkeursvariant start de uitwerkingsfase waarbij de 
ontwerpen verder worden uitgewerkt richting uitvoeringsbesluit. Daarbij zal, net als in 
de afgelopen fase, uitgebreide participatie met belanghebbenden plaatsvinden. Naar 
verwachting zal de uitwerking en participatie over de vervolgfase in Q3 2020 afgerond 
zijn en kan een uitvoeringsbesluit genomen worden. Na uitvoeringsbesluit vindt de 
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voorbereiding van de uitvoering plaats. Uitvoering zou kunnen starten in 2021 maar is 
van vele factoren afhankelijk zoals de wijze van aanbesteding en de afstemming van 
planning met andere projecten in de stad.

Ad 9) Kennis te nemen van het door het college beschikbaar gestelde 
voorbereidingsbudget van € 2.051.880 euro, gedekt door het Stedelijk 
Mobiliteitsfonds, project Haarlemmer Houttuinen, voor de periode tot en met het 
uitvoeringsbesluit.
De voorbereidingskosten tot aan dit voorkeursbesluit worden gedekt uit de 
Uitvoeringsagenda Mobiliteit (SMF). De voorbereidingskosten tot aan het 
uitvoeringsbesluit zijn geraamd op € 2.051.880 en worden gedekt uit het Stedelijk 
Mobiliteits Fonds – Project Haarlemmer Houttuinen. Dit valt binnen het mandaat van 
het college.

Ad 10) Kennis te nemen van het besluit om het project voorlopig niet onder de 
Regeling Risicovolle Projecten (RRP) laten vallen. De komende periode zal 
worden bekeken of de programmatische opgaven zoals Autoluw onder de RRP 
gebracht zouden moeten worden, met inbegrip van projecten die daar toe 
behoren, zoals de fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen.
De Regeling Risicovolle Projecten (RRP) is bedoeld voor complexe, grootschalige 
projecten met een hoog risico en politiek belang. Het toepassen van de criteria laat 
zien dat het project Fietsverbinding Haarlemmer Houttuinen voldoet aan een aantal 
criteria van de RRP, zoals omvang van minimaal € 20 miljoen en bestuurlijke 
prioriteit. Op andere terreinen kan het project niet geschaard worden onder de 
regeling. Denk hierbij aan de impact op de bedrijfsvoering, gebruik van nieuwe 
technologieën of doorlooptijd. Daarom is beoordeeld dat het project voorlopig niet aan 
de RRP wordt toegevoegd. Vanuit beheersbaarheid van de RRP is terughoudendheid 
gewenst, voorkomen moet worden dat alle losse projecten van enige omvang onder 
de RRP vallen. Het project past wel in grotere opgaven zoals Autoluw en Programma 
Fiets. De komende periode zal worden bekeken of deze programmatische opgaven 
onder de RRP gebracht zouden moeten worden, met inbegrip van de projecten die 
daar toe behoren.

Financiële paragraaf

Grondexploitatie: Ja/Nee  Totale omvang krediet: €

Financiële dekking:

Investering: Ja/Nee Totale omvang krediet: €

Afschrijvingstermijn:

Gebruikt rentepercentage: %

Looptijd krediet:

Is de regeling kredieten van 

toepassing: Ja/Nee

Omvang aangevraagd 

krediet (excl BTW)

€

Regeling Risicovolle Projecten 

van toepassing: Ja/Nee

Zijn er risico’s en zo ja, hoe 

worden deze beheerst?

Financiële gevolgen

Jaar T T+1 T+2 T+3 T+4 Volgnummer

Kapitaallasten

Overige exploitatielasten
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Baten

Saldo ten laste van de 

algemene middelen

Waarvan nog niet gedekt

Investeringsvoorstel: Nee

Toelichting

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties. 
Het definitieve voorkeursbesluit is een afronding van PBI-fase 2. Hiermee wordt de 
opdracht gegeven tot het starten van de vervolgfase(n). Het investeringsbesluit wordt 
genomen bij het uitvoeringsbesluit (fase 4) (naar verwachting in Q3 2020). 

Voorbereidingskosten
Zie bij beslispunt 9

Kostenraming
De totale raming voor de voorkeursvariant volgens NvU (Westerkanaalbrug, volledige 
opwaardering openbare ruimte Haarlemmer Houttuinen en slopen en vervangen Brug 
95) is begroot op € 30,8 miljoen. De ramingen zijn uitgevoerd op basis van de SSK 
systematiek en intern getoetst door het IB. Tevens is een extra toets vanuit V&OR 
uitgevoerd. Daarnaast is een raming gedaan van de extra jaarlijkse beheerkosten als 
gevolg van het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Zie meer hierover bij beslispunt 
7. In de vervolgfase worden de kostenraming en ramingen beheerkosten verfijnd en 
komen ter besluitvorming terug bij het uitvoeringsbesluit.

Dekking
In de begroting (bron: Stedelijk Mobiliteits Fonds is een totale reservering opgenomen 
van €13,75 miljoen voor de Haarlemmer Houttuinen/Haarlemmerstraat.

De Vervoerregio Amsterdam heeft in december 2017 een planuitwerkingsbesluit 
genomen waarin de projectdoelen en oplossingsrichtingen onderschreven worden. 
Per tracédeel is een inschatting van de bijdrage gemaakt. De VRA heeft in januari 
2019 de bijdrage aangepast aan de meest recente kostenraming en komt uit op een 
bijdrage van €9,5 miljoen vanuit de investeringsagenda fiets.

In de volgende fase, tussen voorkeursbesluit en het uitvoeringsbesluit wordt de 
dekking verder vormgegeven en vastgelegd. De investeringsbeslissing wordt 
genomen bij het uitvoeringsbesluit. Om bij voorkeursbesluit tot volledige dekking te 
komen wordt de komende periode ingezet op een verhoging van de bijdrage van de 
VRA. De bijdrage is nu alleen gebaseerd op het programma fiets, terwijl het project 
inmiddels ook bijdraagt aan verbetering van het OV op deze belangrijke OV corridor. 
Er is overlegd met de VRA over een extra bijdrage vanuit de investeringsagenda OV. 
In de stuurgroep Haarlemmer Houttuinen is door de VRA aangegeven dat dat een 
logische stap is en dat dit nader uitgewerkt moet worden in de vervolgfase. Dit is 
middels een brief bevestigd.

Kostenraming     (x 1 miljoen) €30,80
SMF reservering  € 13,75
Bijdrage VRA fiets €  9,50

verschil - € 7,55
Inschatting bijdrage VRA  vervolgfase € 2,00 
Benodigde aanvullende dekking, aangevraagd bij 
VJN 2019

- € 5,55 
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Geheimhouding

N.v.t.

Stukken

Meegestuurd - Bijlage 1: Nota van Uitgangspunten
- Bijlage 2: Nota van Beantwoording
- Bijlage 3: Verslag Participatieproces
- Bijlage 4: Advies DB stadsdeel Centrum

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Peter Heida, V&OR, p.heida@amsterdam.nl, 06 – 24716274

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris
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