
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp 
 
onderzoek fietsschakel Fuikvaartweg Haarlem ten laste van Mobiliteitsfonds 
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2017  
 
 

b e s l u i t: 

 
 

1. conform het Jaarplan mobiliteitsfonds 2017 in te stemmen met een onderzoek naar een 
ontbrekende regionale fietsschakel tussen de Nieuweweg en de Boerhavelaan in Haarlem 
(Fuikvaartweg); 

2. akkoord te gaan met betaling van het onderzoek uit het mobiliteitsfonds Zuid-
Kennemerland.  

 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 18 mei 2017 
 

 
  , voorzitter 
 

    , griffier 
 
Besluit raad: aangenomen 
Stemmen voor: 16 
Stemmen tegen:1 HvB (stemverklaring) 
Afwezig: 2 (D66, Van Tol, Lb, Heukels) 

Raadsvergadering d.d. : 18 mei 2017 
Commissievergadering d.d. : 9 mei 2017 
Commissie : Commissie Grondgebied 
Portefeuillehouder : wethouder R. Kruijswijk 
Programmaonderdeel : 201. Verkeer en vervoer 

201001. Verkeer en vervoer 
Registratienummer : 2017007035 
Productiedatum : 31 maart 2017 
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Voorgesteld besluit 

 
Het college stelt de raad voor: 

1. conform het Jaarplan mobiliteitsfonds 2017 in te stemmen met een onderzoek naar een 
ontbrekende regionale fietsschakel tussen de Nieuweweg en de Boerhavelaan in 
Haarlem (Fuikvaartweg); 

2. akkoord te gaan met betaling van het onderzoek uit het Mobiliteitsfonds Zuid-
Kennemerland.  

  
Aanleiding en beoogd effect 

 
In het Jaarplan 2017 van het mobiliteitsfonds Zuid-Kennemerland is een bedrag van € 50.000 gereserveerd 
voor het onderzoeken van de ontbrekende fietsschakel ‘Fuikvaartweg’ in Haarlem.  
 
De fietsschakel Fuikvaartweg ligt in Haarlem-Schalkwijk en moet zorgen voor een snellere en meer 
comfortabele passage van de Ringvaart. In de bestaande situatie moeten fietsers een flink stuk omfietsen in 
een ‘lus’ om de Ringvaart van de Haarlemmermeer (met hoogteverschil) te kunnen passeren. De nieuwe 
fietsschakel is bedoeld om deze lus kort te sluiten en is onderdeel van een regionale (snel-)fietsroute naar 
Haarlemmermeer/Schiphol/Amsterdam.  

 
 
Politieke keuzeruimte 
 
De fietsschakel Fuikvaartweg is als gewenst project (onderzoeksfase) opgenomen in het Jaarplan 
mobiliteitsfonds 2017. Daarmee hebben de raden van Zuid-Kennemerland in april 2016 ingestemd.  
Volgens de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (art. 8) moet een meerderheid 
van de raden vervolgens instemmen met het daadwerkelijk uitvoeren / opstarten van een project ten laste 
van het mobiliteitsfonds. Haarlem heeft offerte gevraagd voor het uitvoeren van het onderzoek. Dit is de 
eerste stap in de uitvoering van het project.  
 
Er zijn geen wettelijke, bestuurlijke of maatschappelijke belemmeringen voor het uitvoeren van een 
onderzoek naar deze fietsschakel.  
 
Gedachtegang 
 
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Als eerste een verkenning naar een tracé (met eventueel 
alternatief) en als tweede een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA). Als het onderzoek een 
positieve uitkomst heeft, wordt in een volgende fase een technisch ontwerp gemaakt.  
 
Overwegingen van het college 
 
Het college is verheugd dat de gemeente Haarlem dit project oppakt als onderdeel van de regionale 
samenwerking. De Fuikvaartweg is één van de zes ontbrekende fietsschakels in het fietsplan Zuid-
Kennemerland. 
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Middelen 
 
De kosten van het onderzoek (incl. MKBA) zijn geraamd op € 26.700. In het mobiliteitsfonds is voor 2017 
maximaal € 50.000 gereserveerd. Het restant kan eventueel worden gebruikt voor een volgende fase 
(technisch ontwerp). 
 
Participatie 
 
Participatie in de studiefase vindt plaats door het betrekken van stakeholders, zoals de wijkraden, 
grondgebruikers (sportclubs) en de Fietsersbond. Dit is een Haarlemse aangelegenheid. 
 
Communicatie 

 
De communicatie wordt gedaan door het projectteam en richt zich in deze fase op het overleg met de 
stakeholders. 
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
Heemstede neemt, op dezelfde wijze als Bloemendaal, deel in de regionale samenwerking en het 
mobiliteitsfonds. 
 
Vervolgproces/evaluatie 

 
Haarlem wil graag vóór de zomervakantie opdracht geven, zodat het onderzoek in het najaar van 2017 kan 
worden opgeleverd. Afhankelijk van de uitkomst gaat het project door naar de ontwerpfase. 
 
Bijlagen 

 
Offerte bureau Goudappel Coffeng / Fuikvaartweg (2017006444) 
 
Achterliggende documenten 

 
Raadsbesluit Jaarplan mobiliteitsfonds 2017  
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie  
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