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Verzenddatum

Betreft: Voorkeursvariant OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

2 7 MEI 2022
Kenmerk

Geachte leden,

Graag informeren wij u over ons besluit om kennis te nemen van de
voorgenomen voorkeursvariant van de gemeente Haarlem voor OVknooppunt Haarlem Nieuw-Zuid.

1844564/1844595

Uw kenmerk

Inleiding
De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Haarlem aan
de komst van een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van
Haarlem: Haarlem Nieuw-Zuid. Eind 2021 heeft de gemeenteraad
Haarlem besloten om het aantal varianten voor dit OV-knooppunt terug
te brengen tot twee principe-modellen: een maaiveldmodel
(noordvariant) en een ongelijkvloers model (korte tunnelvariant). Op 24
mei heeft het college van B&W van Haarlem besloten om de
noordvariant als voorkeursvariant voor te stellen aan de gemeenteraad.
Naar verwachting neemt de gemeenteraad hierover op 30 juni een
definitief besluit.
Reservering OV-fonds
Op 25 november 2021 hebben wij u per brief geïnformeerd over ons
besluit om een reservering van € 8 miljoen uit het OV-fonds toe te
kennen aan Haarlem Nieuw-Zuid, op voorwaarde dat er wordt gekozen
voor de variant die zowel inhoudelijk als financieel het meest optimaal
is. In de afgelopen maanden zijn beide varianten ruimtelijk verder
uitgewerkt om ze beter te kunnen toetsen op potenties en
kwetsbaarheden. Deze exercitie heeft geleid tot een beoogde
voorkeursvariant van de gemeente Haarlem: de noordvariant.

De noordvariant komt het meest tegemoet aan het realiseren van de
opgaven en ambities (zie verkennend locatie-onderzoek Haarlem NieuwZuid bij Nota GS, kenmerk 1 500481/1 500487) en de voorwaarden die
we per brief hebben meegegeven aan de gemeente Haarlem bij de
toekenning van de reservering (kenmerk 1 663860/1 738061). Daarnaast
heeft de noordvariant de meeste kans op een sluitende businesscase.

Vervolg
Na vaststelling van de voorkeursvariant door de gemeenteraad wordt
een nader onderzoek naar de definitieve locatie van de
fietsparkeervoorziening opgestart. Ook worden de benodigde
(programma’s van) eisen opgesteld om daarmee de definitiefase af te
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ronden en de ontwerpfase te kunnen starten. Daarnaast werkt de
gemeente aan het sluitend maken van de business case. Naar
verwachting wordt eind 2022 de definitieve subsidieaanvraag ingediend
bij de provincie.
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