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Gevraagde beslissing
1. Onder voorbehoud van formele indiening van de subsidieaanvraag (verwacht in januari 2016),
in te stemmen met promotie van het project R-Nethalte Geniedijk naar de realisatietabel UVP
RVVP. Het gaat om een subsidiebijdrage van circa € 441.000,-.
2. Kennis te nemen van het feit dat de formele aanvraag op dit moment wordt voorbereid door de
gemeente en vooruitlopend hierop een DB besluit wordt voorgesteld, zodat de
uitvoeringsplanning van het project geen vertraging oploopt.
3. De portefeuillehouder de heer Litjens te mandateren om, op basis van de formele
subsidieaanvraag, het project verder af te handelen in een staf/weekendmap verkeer en het
precieze subsidiebedrag in de verleningsbeschikking af te geven.
Korte toelichting
In de voorbereiding van voorliggend project dienden nog een aantal zaken te worden uitgezocht,
waardoor de gemeente niet tijdig een formele subsidieaanvraag heeft kunnen indienen. Om de
uitvoeringsplanning geen vertraging te laten oplopen door het ontbreken van een formele subsidie
toezegging uit de Stadsregio, wordt nu voorgesteld wel alvast – onder voorbehoud – in te stemmen
met promotie naar de realisatietabel UVP RVVP. Hieronder wordt verder ingegaan op het project.
Het project
De gemeente Haarlemmermeer staat aan de vooravond van uitvoering aan het project RNethalte Geniedijk. Het betreft een nieuwe halte voor de succesvolle R-Netbus 340 (zie
figuur 1). Het betreft een bundeling, het samenvoegen van de twee nu bestaande haltes
Houtwijkerveld en RK-Kerk voor wat betreft de bediening van R-net.De R-net bussen zullen
in de nieuwe situatie niet meer stoppen op de flankerende haltes Houtwijkerveld en RK-Kerk.
De nieuwe halte komt daarmee centraler in de wijk te liggen, onder meer bij de middelbare
school en krijgt de bus op de nieuwe locatie een groter bereik.
Naast de haltevoorziening wordt ook voorzien in slimme aanpassingen in de VRI om de bus
veilig te kunnen wegrijden van de halte, en worden er circa 100 fietsparkeerplaatsen
geplaatst. Als op een later moment blijkt dat het aantal fietsparkeerplaatsen onvoldoende is,
kan altijd met de Stadsregio in overleg worden getreden over mogelijke aanvullende
fietsparkeerplaatsen en bijdrage in een deel van de aanlegkosten.
Per december 2015 is de concessie Amstelland-Meerlanden (AML) aangepast, met een
verlenging van twee jaren tot gevolg. Connexxion heeft bij de verlenging het aanbod gedaan
om een aantal sterke busverbindingen om te zetten naar R-net. De huidige lijn 340 is een
van deze lijnen. De frequentie op lijn 340 is in het kader van R-net omhoog gegaan (van 6x
naar 8x per uur) en de route is sneller geworden. Door een snellere route wordt een
frequentieverhoging mogelijk gemaakt. In het kader van de snelheidsverhoging is
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bijvoorbeeld in Heemstede en Haarlem door bundeling het aantal halten gereduceerd. Ook
voor Hoofddorp was toen al het plan om twee halten samen te voegen tot de halte Geniedijk.
De versnelling van lijn 340 is erg succesvol gebleken; het afgelopen jaar is het aantal
reizigers op lijn 340 met 15% gestegen. Ook op de overige R-netlijnen ziet Connexxion dat
versnelling leidt tot een aanzienlijke groei van het aantal reizigers.
In totaal gaat het om circa € 0,55 miljoen aan projectkosten. De bijdrage van de Stadsregio
komt op basis van de reguliere subsidieberekening uit op € 441.000 euro, inclusief een deel
vanuit het programma ‘Hulpimpuls’.
Proces en subsidieaanvraag
Afgelopen jaar is regelmatig ambtelijk contact geweest met de gemeente over de invulling
van het project, mede in relatie tot een subsidieaanvraag. De Stadsregio heeft ambtelijk
aangegeven te kunnen bijdragen aan het project, er zijn conceptberekeningen gemaakt en
gedeeld.
Idealiter was het project behandeld in de DB-klein ronde van december 2015. Helaas had de
gemeente nog iets meer tijd nodig om goed de scope vast te stellen (onder andere het aantal
fietsstallingsplaatsen en er speelde een discussie over wel of niet slaan van een damwand),
waardoor het niet gelukt is om het project in de ronde van december te behandelen. De
eerstvolgende DB-klein ronde is pas in maart 2016. Dit moment ligt ver na het voorgenomen
moment van start uitvoering werkzaamheden. Dit is problematisch voor de uitvoering van het
project, dat mede afhankelijk is van een gemeentelijke kredietaanvraag.

Figuur 1.
Ad 1 en 2) Procesvoorstel
Om de voortgang van het project geen vertraging te laten oplopen, wordt voorgesteld het project
alsnog in dit DB te behandelen en te promoveren naar de realisatietabel UVP RVVP. Voorts wordt
u gevraagd om de portefeuillehouder Litjens te mandateren om het project verder af te handelen in
de staf/weekendmap, op basis van de formele subsidieaanvraag die volgt medio januari 2016.
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Regulier wordt voorgesteld om de portefeuillehouder Verkeer te mandateren, maar gezien het feit
het gaat om een halte binnen de gemeente Haarlemmermeer, wordt in dit geval voorgesteld om de
heer Litjens te mandateren om tot verdere definitieve afhandeling te komen en afgifte van de
subsidiebeschikking.
Meegezonden stukken / ter inzage gelegde stukken
Geen.
Behandeling in portefeuillehoudersoverleg
Niet aan de orde.
Behandeling in Commissie Algemene Zaken/Werkwijze
Niet aan de orde.
Behandeling in Regioraad
Niet aan de orde.
Wijze van voorbereiding
Intern overleg
Afstemming tussen de afdeling Infrastructuur en afdeling OV-Exploitatie.
Extern overleg
Afstemming met de gemeente Haarlemmermeer en vervoerder Connexxion.
Vervolgacties
Financiële paragraaf
De totale projectkosten zijn geraamd op circa € 0,55 miljoen. Over de precieze hoogte van
het subsidiebedrag zijn Stadsregio en gemeente nog in gesprek, duidelijk is wel dat in ieder
geval kan worden voorzien in de reguliere OV-subsidiepercentages, en dat ook een kleine
(restant)bijdrage wordt verwacht uit het programma Hulpimpuls € 76.500,- voor de halte
(voor zover de totale subsidiebijdrage niet uitkomt boven de 100%). De subsidiebijdrage ligt
indicatief rond de € 0,44 miljoen.
Het definitieve subsidiebedrag wordt afgegeven op basis van de formele subsidieaanvraag.
Dit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de portefeuillehouder Litjens in een
staf/weekendmap.
Communicatie
Voorgesteld wordt om een kort bericht te plaatsen in ‘Nieuws uit het DB’:
Het DB heeft ingestemd om het project R-Nethalte Geniedijk in de gemeente
Haarlemmermeer te promoveren naar de realisatietabel UVP RVVP en een
verleningsbeschikking af te geven. Dit onder voorbehoud van indiening van een formele
subsidieaanvraag, zodat de gemeente nu wel alvast kan aanvangen met de werkzaamheden.
Het gaat indicatief om een subsidiebedrag van € 441.000,-. Het exacte subsidiebedrag wordt
later op basis van de formele subsidieaanvraag afgegeven.
Juridische Zaken
Akkoord, geen opmerkingen.
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