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Onderwerp Voortgangsrapportage Deltaplan Bereikbaarheid 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 20 december 2012 heeft uw raad tijdens de raadssessie Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit 

en Sport het Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid besproken 

(raadsvoorstel2012.0070647). Op 10 januari jl. heeft uw raad een besluit genomen over het 

Uitvoeringsprogramma 2013 Deltaplan Bereikbaarheid. 

De portefeuillehouder wethouder Bezuijen heeft tijdens de raadssessie de volgende 

toezeggingen gedaan: 

De raad te informeren over de mogelijkheden/kosten van het aanbrengen van LED 

verlichting bij onder andere de zebrapaden bij het Burgemeester van Stamplein en 

de Nieuwe Molenaarslaan. 

In een volgend uitvoeringsprogramma de streefwaarden met bijbehorende resultaten 

op te nemen. 

De raad te informeren over de achterliggende reden van het gefaseerd afwaarderen 
van de Hoofdweg-westzijde. 

De raad te informeren over de eventuele mogelijkheid van een loopbrug van 

Overbos naar het Spaarneziekenhuis; 

De raad actief te informeren over ontwikkelingen Maria Tesselschadelaan. 

Ledverlichting Burgemeester van Stamplein 

Het is mogelijk LED verlichting bij de drie zebra's op het Van Stamplein aan te brengen. De 

realisatie van LED verlichting op het Van Stamplein wordt ten laste gebracht van het 

Deltaplan Bereikbaarheid. Het budget vloeit voort uit de overgehevelde reserve "Korte 
Termijn Bereikbaarheid". Uitvoeringskosten bedragen circa € 80.000,-. De uitvoering is 

medio 2013 gepland. 
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Op basis van de ervaringen op het Van Stamplein wordt bepaald op welke wijze wij deze 

constructie ook kunnen toepassen bij de oversteekplaatsen op de Nieuwe Molenaarslaan. 
Eind 2013 volgt hiervoor een separaat plan inclusief de dekking van de kosten. 

Streefwaarden met bijbehorende resultaten 

De effecten van de maatregelen voor alle vervoersmodaliteiten zullen worden opgenomen in 
de volgende voortgangsrapportage Deltaplan Bereikbaarheid. 

Gefaseerd afwaarderen van de Hoofdweg-westzijde 
Bij de reconstructie en afwaardering van de Hoofdweg Westzijde, tussen Nieuw-Vennep en 

Buitenkaag, wordt het snelheidsregiem binnen de bebouwde kom teruggebracht van 50 
km/h naar 30 km/h. Buiten de bebouwde kom wordt het snelheidsregiem terug gebracht van 
80 km/h naar 60 km/h. Bij de uitvoering en fasering van deze werkzaamheden wordt 
nadrukkelijk rekening gehouden met de plaatselijke omstandigheden. Inmiddels zijn de delen 

tussen de Venneperweg en N207 en tussen Lisserweg en Abbenes gereconstrueerd en 
afgewaardeerd. De delen tussen N207 en Lisserweg en ten zuiden van Abbenes tot aan de 

Buitenkaag zijn nog niet gereconstrueerd. 

In verband met de provinciale werkzaamheden aan de N207 wordt het deel tussen N207 en 
Lisserweg nu zwaar belast met bouwverkeer. Deze werkzaamheden zijn in 2014 gereed. 

Daarna wordt gestart met de reconstructie en afwaardering van dit deel van de Hoofdweg 
Westzijde. Het deel ten zuiden van Abbenes is in technische zin nog in goede staat. Een 
reconstructie is de komende jaren niet aan de orde. De twee niet gereconstrueerde delen, 
beide buiten de bebouwde kom gelegen, kennen nu een snelheidsregiem van 80 km/h. Het 
komende kwartaal wordt onderzocht met welke maatregelen deze wegvakken kunnen 
worden afgewaardeerd naar 60 km/h. Wanneer de noodzakelijke aanpassingen niet 

gefinancierd kunnen worden uit reeds beschikbaar gesteldVOR-en/of RIH-kredieten zullen 
wij voor een separaat voorstel voorleggen. 

Loopbrug van Overbos naar het Spaarneziekenhuis 
Al enige tijd ligt er over de IJtochtzone tussen Ravensbos en Floriande-noord een brug voor 

langzaam verkeer. De vervolgverbinding van de Waddenweg naar het Spaarneziekenhuis 
en het vervoersknooppunt voor het Spaarneziekenhuis is echter gebrekkig. 
Er zijn 2 mogelijke oplossingen waarbij naast gemeente de provincie Noord-Holland en het 

Spaarneziekenhuis zijn betrokken. 
1. Het realiseren van een brug voor langzaam verkeer naast de brug van de busbaan; 
2. Het officieuze "olifantenpad" ("verboden voor voetgangers") dat in de loop van de tijd 

is ontstaan direct naast de busbaan goed inrichten en officieel maken. 
Provincie, Spaarneziekenhuis en wij zijn in gesprek over een aantal uitvoering- en 
beheerkwesties. Op korte termijn heeft de portefeuillehouder Verkeer een overleg met de 
directie van het Spaarneziekenhuis over de loopbrug. 

Maria Tesselschadelaan 
De monitoring van het auto- en bromfietsverkeer zal gedurende 2013 plaatsvinden en de 
uitkomst wordt opgenomen in volgende voortgangsrapportage Deltaplan Bereikbaarheid. 
Medio 2013 wordt u tussentijds geïnformeerd over de ontwikkelingen van het verkeer op de 

Maria Tesselschadelaan. 
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Aanvullende informatie m.b.t. Rijnlanderweg-Bennebroekerweg 

Door de aansluiting van de A4 op de Spoorlaan zal de verkeersdruk op de kruising 

Rijnlanderweg - Bennebroekerweg toenemen. De aanpassing van dit kruispunt is 

opgenomen in het Deltaplan Bereikbaarheid. Omdat de noodzakelijke aanpassingen 

ingrijpender zijn dan eerder ingeschat wordt de raad binnenkort, vooruitlopend op de 

actualisatie van het Uitvoeringsprogramma, een separaat voorstel voorgelegd. 

Algemeen 
Eind 2013 wordt de raad het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma 2014 Deltaplan 

Bereikbaarheid voorgelegd. Medio 2013 zal de raad tussentijds op hoofdlijnen worden 

geïnformeerd over de voortgang van het Deltaplan Bereikbaarheid. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

bur e\neester en wethouders van de gemeente Haarle 
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