
RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland

Datum aanmaak 29 september 2014

Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek Bartelsluisbuurt en fietspad

Programma en 
portefeuillehouder

F. Saelman

Raadsvergadering 21 oktober 2014

Onderwerp Initiatiefvoorstel GL, CDA, VVD en PvdA inzake 
Haalbaarheidsonderzoek Bartelsluisbuurt en fietspad 

Gevraagde beslissing De raad wordt gevraagd in te stemmen met: 

1. het besluit inzake het haalbaarheidsonderzoek Bartelsluis 
buurt d.d. 9 september 2014 in te trekken

2. de afkoopsom van €152.000,00 voor vervanging van 
Bartelsluisbuurt te voteren voor een haalbaarheidsonderzoek 
naar alle aspectendie samen hangen met  van een 
haalbaarheidsonderzoek naar alle aspecten die samenhangen 
met herinrichting van Bartelsluis en omgeving waaronder: 

•        een vaste oeververbinding om de Bartelsluis heen

• een principebesluit uit te spreken voor de aanleg van 
een fietspad tussen het buurtschap "Bartelsluis" en 
afslag "Zaanse Schans" ten einde de hiervoor te 
verkrijgen subsidie van in totaal €220.000,00 zeker te 
kunnen stellen.

•        het herstellen van de sluis naar zijn eigenlijke functie. 
Het onderzoek zal ingaan op de mogelijkheid van een 
bijdrage van de sluis aan recreatie en toerisme. Voorts 
wordt gevraagd naar de toegevoegde waarde van deze 
sluis aan de bestaande sluizen alsmede de 
bereikbaarheid van het Wormer- en Jisperveld. 

•        bij het onderzoek naar de aspecten 1 en 2 ook te kijken 
naar de effecten die de verschillende uitkomsten hebben 
voor de verkeerssituatie in de gehele Engewormer.

•        sanering van de grond is alleen noodzakelijk wanneer 
gekozen wordt voor een vaste oeververbinding. Het 
besluit hierover en het beschikbaar stellen van 
benodigde middelen zal meegenomen worden in het 
onderzoek



3. De beschikbaar gestelde middelen ten laste te brengen van de 
Algemene Reserve.

Bevoegdheid De raad is bevoegd. 

Inleiding en probleemstelling In het raadsvoorstel d.d. 9 september 2014 inzake het 
haalbaarheidsonderzoek, herinrichting omgeving Bartelsluis, 
wordt gesproken over verbetering van de fietsveiligheid voor 
fietsers vanuit Wormer naar de Zaanse Schans en de noodzaak 
van vervanging van de Bartelsluisbrug. Voorgesteld is de 
haalbaarheid te onderzoeken van een vaste oeverbinding om de 
Bartelsluis heen, waarbij voorkomen moet worden dat de Enge 
Wormer hierdoor een volledige uitvalsweg gaat worden. Tevens 
is voorgesteld onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de 
realiseerbaarheid van een veilige fietsroute tussen Wormer en de 
Zaanse Schans én is voorgesteld om  €80.000 te reserveren 
voor bodemsanering ten behoeve van de vaste oeververbinding, 
hoewel hiernaar nog geen onderzoek gedaan is. 

Na bespreking in de voorronde heeft de raad besloten tot het 
voteren van €25.000  voor nader onderzoek en het reserveren 
van €80.000  voor bodemsanering, zonder dekkingsvoorstel. 
Ampele overwegingen vanuit de raad hebben geleid tot het 
onderhavige voorstel.



Oplossing
Voorgesteld wordt het eerder genomen besluit van 9 september 
over dit onderwerp in te trekken en hiervoor in de plaats een 
nieuw besluit te nemen. 

De verbinding tussen Zaanse Schans, Bartelsluis en de 
monumentale zaanoever vraagt een visie op de ontwikkelingen 
met het accent op historisch erfgoed.  

Sanering van de grond is alleen noodzakelijk wanneer gekozen 
wordt voor een vaste oeververbinding. Het besluit hierover en 
het beschikbaar stellen van benodigde middelen zal 
meegenomen worden in het onderzoek.

Meetbare doelstellingen/output Onderzoek resulterende in een collegevoorstel. 

Beslag op middelen Is onderdeel van het onderzoek.

Evaluatie

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

De griffier, de voorzitter,

I.P. Vrolijk P. C. Tange

Bijlage: besluit



De raad van de gemeente Wormerland;

Gehoord het presidium d.d. 16 september 2014,

b e s l u i t:

1. het besluit inzake het haalbaarheidsonderzoek Bartelsluis buurt d.d. 9 september 2014 in te trekken

2. 2. de afkoopsom van €152.000,00 voor vervanging van Bartelsluisbuurt te voteren voor een 
haalbaarheidsonderzoek naar alle aspectendie samen hangen met  van een haalbaarheidsonderzoek 
naar alle aspecten die samenhangen met herinrichting van Bartelsluis en omgeving waaronder: 

• een vaste oeververbinding om de Bartelsluis heen. 

• een principebesluit uit te spreken voor de aanleg van een fietspad tussen het buurtschap 
"Bartelsluis" en afslag "Zaanse Schans" ten einde de hiervoor te verkrijgen subsidie van in 
totaal €220.000,00 zeker te kunnen stellen.

• het herstellen van de sluis naar zijn eigenlijke functie. Het onderzoek zal ingaan op de 
mogelijkheid van een bijdrage van de sluis aan recreatie en toerisme. Voorts wordt gevraagd 
naar de toegevoegde waarde van deze sluis aan de bestaande sluizen alsmede de 
bereikbaarheid van het Wormer- en Jisperveld. 

• bij het onderzoek naar de aspecten 1 en 2 ook te kijken naar de effecten die de verschillende 
uitkomsten hebben voor de verkeerssituatie in de gehele Engewormer

• sanering van de grond is alleen noodzakelijk wanneer gekozen wordt voor een vaste 
oeververbinding. Het besluit hierover en het beschikbaar stellen van benodigde middelen zal 
meegenomen worden in het onderzoek.

3. De beschikbaar gestelde middelen ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 21 oktober 2014

de griffier, de voorzitter,

I.P. Vrolijk P.C. Tange

Griffie


