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Geachte leden van de raad,

Bij het vaststellen van de begroting 2020 heeft u ons college gevraagd een plan van aanpak op te

stellen en uit te voeren voor de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor

minder validen. Met deze brief informeren wij u over de voortgang.

Wij hebben in 2020 ontwerpen gemaakt voor het toegankelijk maken van 26 bushaltes

Bij de inventarisatie in 2019 is geconstateerd dat 26 van de 38 bushaltes in beheer van de gemeente

niet voldoen aan de normen voor toegankelijk openbaar vervoer. ln de meest gevallen ontbreken een

verhoogd instapperron en/of geleidelijnen voor slechtzienden.

Voor elk van de 26 bushaltes is een ontwerp gemaakt. Daarbij zijn de provincie Noord-Holland en de

busvervoerders Connexxion, Arriva en Buurtbus Bloemendaal en Bennebroek) betrokken'

De meeste bushaltes blijven op de huidige locatie. Voor de gevallen waar dat niet het geval is zijn

verkeersbesluiten genomen en gepubliceerd. Dat betreft de volgende locaties:

- Rijksstraatweg (verplaatsen halte Bennebroekerlaan richting Haarlem)

- Duinlustweg (verplaatsen halte Ramplaankwartierrichting Zandvoort)

- Bloemendaalseweg Overveen (maken twee nieuwe haltes voor de buurtbus nabij de

Dompvloedslaan)
- Bloemendaalseweg Bloemendaal (verplaatsen halte Vijverweg richting Overveen)

Tegen het verkeersbesluit voor verplaatsen van de halte Rijksstraatweg zijn I bezwaren ingediend.

Uw raad heeft ons op 22 maart bij motie verzocht deze verplaatsing te heroverwegen. De

heroverweging vindt plaats bij de behandeling van de bezwaren.

De ontwerpen zijn uitgewerkt in een bestek en aanbesteed

Wij hebben de ontwerptekeningen verwerkt tot een uitvoeringsontwerp en daarvoor een

aanbestedingsprocedure doorlopen. Wij hebben de uitvoering gegund aan de laagste inschrijver

De uitvoering is gepland vanaf juni en duurt ongeveer vier maanden.

De halte Rijksstraatweg maakt geen deel uit van de opdracht.

Wij onderzoeken de mogelijkheid om drie abri's te verplaatsen binnen dit proiect

Door het opheffen en wijzigen van busroutes zijn drie bushokjes (abri's) in de gemeente nutteloos

geworden: aan de Margrietenlaan, de Zandvoorterweg en de Dompvloedslaan. Zit- en

schuilmogelijkheden zijn onderdeel van het verbeteren van de toegankelijkheid van het OV. Dit

project kan worden aangegrepen om deze abri's te verplaatsen naar locaties waar wel een bus stopt'
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Daarvoor komen in ieder geval de stations Overveen en Bloemendaal in aanmerking.
De verplaatsingskosten komen op grond van de overeenkomst met de exploitant Exterion deels voor
rekening van de gemeente.
De omwonenden zullen vooraf worden geraadpleegd over het plaatsen van abri's.

wij venrvachten de aanlegkosten grotendeels te dekken met een subsidie
De totale aanlegkosten (inclusief verplaatsen van abri's) ramen wü op grond van de aanbesteding op
€ 213.000. Het beschikbare budget bedraagt € 170.000. Het geraamde tekort verwachten wij te
dekken met een subsidie:
Voor de herinrichting van bushaltes heeft de provincie Noord-Holland begin dit jaar een
subsidieregeling geopend. Op basis van de regeling kan 100% subsidie worden verkregen (met een
maximum van € 30.000 per halte).
Wij hebben een aanvraag ingediend voor € 221.605.
De provincie heeft inmiddels laten weten dat er meer aanvragen zijn ingediend dan het
subsidieplafond. De verdeling van de subsidie vindt daarom plaats op basis van een ranking
systeem. Naar verwachting zal vrijwel zeker € 118.000 subsidie worden verleend voor de haltes van
buslijn 50, 80 en 81. De kans op subsidie voor de buurtbushaltes (maximaal € g0.000) schat de
provincie op dit moment op B0%.
De provincie zal naar verwachting in mei een subsidiebeschikking verstrekken. Op basis daarvan
leggen wij u in de Zomernota een dekkingsvoorstel voor.
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