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ONDERWERP
Cofinancieringsovereenkomst met ProRail uitbreiding fietsenstalling station Heemstede-
Aerdenhout

SAMENVATTING
Er is een tekort aan fietsparkeerplekken op het station Heemstede-Aerdenhout. De
gemeente heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor het verkrijgen van financiën om dit op 
te lossen. Deze bijdrage is eind 2018 toegekend. ProRail beheert deze bijdrage en zal de 
uitbreiding in samenwerking met de gemeente Heemstede realiseren. Om het plan verder uit 
te werken en te realiseren is een cofinancieringsovereenkomst met ProRail opgesteld. In 
deze overeenkomst staan afspraken om het plan gezamenlijk verder uit te werken. De 
gemeentelijke bijdrage met inleg van middelen uit het regionale mobiliteitsfonds wordt nu uit 
het investeringsprogramma vrijgegeven.

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
 Collegebesluit 24-01-2017: Variantenstudie fietsparkeren station Heemstede –

Aerdenhout1

BESLUIT B&W
1. Het sluiten van de bijgevoegde cofinancieringsovereenkomst met ProRail ten 

behoeve van het uitbreiden van het fietsparkeren op het station Heemstede-
Aerdenhout;

2. Uit het Investeringsprogramma 2019 € 907.500 vrij te geven voor het project 
Fietsenstalling station Heemstede-Aerdenhout;

3. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissies Middelen en Ruimte (C-
stuk).

AANLEIDING
Er is een tekort aan fietsparkeerplekken bij het station Heemstede – Aerdenhout. Samen
met ProRail is in 2016 een studie gedaan naar de verschillende mogelijkheden om dit op te 
lossen. Deze studie is op 24 januari 2017 door het college onderschreven en voorgelegd 
aan de commissie Ruimte. De commissie heeft aangegeven heeft zich te kunnen vinden in 
de studie en de voorgestelde oplossingsrichting te onderschrijven. Essentie van deze studie 
is dat het fietsparkeerprobleem dat het technisch gezien mogelijk is om op 
maaiveldvoldoende fietsparkeerplekken te realiseren. Aangezien de andere oplossingen 
veel hogere kosten met zich meebrengen heeft ProRail aangegeven alleen mee te betalen 
aan een oplossing op maaiveld. 
Om deze oplossing met ProRail uit te werken was het wachten op het afsluiten van een 
cofinancieringsovereenkomst. Voor het afsluiten van deze overeenkomst is gewacht totdat 
het Rijk met een nieuwe regeling voor fietsparkeren bij stations zou komen. Dit is in het 
najaar van 2018 gebeurd en de gemeente Heemstede heeft deze kans aangegrepen en een 
aanvraag gedaan bij het Rijk voor het verkrijgen van financiën. Deze bijdrage is eind 2018
toegekend. ProRail beheert de bijdrage en zal de uitbreiding in samenwerking met de 
gemeente Heemstede realiseren. Om het plan verder uit te werken en te realiseren is een 
cofinancieringsovereenkomst met ProRail opgesteld. In deze overeenkomst zijn onder meer 
de financiën geregeld, de gemeentelijke bijdrage met inleg van middelen uit het regionale 
mobiliteitsfonds kan nu uit het investeringsprogramma worden vrijgegeven.

                                                  
1 https://www.heemstede.nl/over-de-gemeente/projecten/uitbreiden-fietsenstallingen-
omgeving-station/
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MOTIVERING
Om het plan verder uit te werken en te realiseren is een cofinancieringsovereenkomst met 
ProRail nodig. In deze overeenkomst zijn onder meer de financiën geregeld, de 
gemeentelijke bijdrage, met inleg van middelen uit het regionale mobiliteitsfonds, kan nu uit 
het investeringsprogramma worden vrijgegeven. Omdat reeds eerder € 60.000,- uit het 
budget is vrijgegeven, wordt volstaan nu met het vrijgeven van het restant van het bedrag uit 
de begroting.

FINANCIËN
In 2017 is een inschatting gemaakt van de kosten van het project. Dit is ook de basis 
geweest voor het aanvragen van de Rijksbijdrage en de bijdrage vanuit het regionale 
mobiliteitsfonds.

Inschatting kosten (in januari 2017):
Maaiveld uitbreiden en verdichten inschattíng                               € 1.540.000,-
Ontwerpkosten + uitbreiding bewaakte stalling      € 160.000,-
Onvoorzien 1O% van circa € 1.7 miljoen                                       € 170.000,-
Totaal                                                                                         € 1.870.000,-

Financiële dekking:
Gemeente (reeds opgenomen in begroting 2018 2019)        € 500.000,-
Bijdrage mobiliteitsfonds     (toegekend)                       € 467.500,-
Bijdrage 40% Rijk / ProRail    (toegekend)                        €  645.000,-
Totaal                                                                   €1.612.500,-

De financiële dekking die er nu is, is lager dan de kosteninschatting uit 2017. De reden 
hiervan is dat voorheen het Rijk via ProRail 50% van de projectkosten bijdroeg en dat is met 
de huidige regeling nog slechts 40%. In de overeenkomst die nu wordt aangegaan met 
ProRail wordt uitgegaan van de lagere bijdrage en bij het uitwerken van ontwerp kan een 
gedetailleerde kostenraming worden gemaakt en zal blijken of de dekking voldoende is. 
Vooruitlopend op een mogelijk tekort is gezamenlijk met de partners in de GR 
Bereikbaarheid  het voorstel om de bijdrage van het mobiliteitsfonds te verhogen met 
€187.000. Dit is opgenomen als voorstel in het jaarplan 2020, die aan de deelnemende 
gemeenteraden wordt voorgelegd. Indien dit gebeurt zal ook de bijdrage van ProRail 
omhoog gaan omdat zij 40% bijdragen van het totaal (met een maximale bijdrage van  
€748.000). De overeenkomst zal, indien deze wijziging door de raden van de deelnemers uit 
de GR worden geaccordeerd en blijkt uit het ontwerp dat dit nodig is, hierop worden 
aangepast. In dat geval wordt de beoogde dekking van € 1.870.000 gehaald en is er nog 
een klein restant.

In de cofinancieringsovereenkomst is vastgelegd dat de uiteindelijke kosten van het project 
worden verrekend op werkelijk gemaakte kosten. Eventuele minderkosten zullen dan ook 
tussen ProRail en de gemeente Heemstede op basis van 60-40 procentregeling worden 
verrekend.

Mogelijke aanvullende financiële dekking:
Aanvullende bijdrage mobiliteitsfonds (in 2020 nog aan te vragen) € 187.000,-
Aanvullende bijdrage Rijk / ProRail (bij extra bijdrage mobiliteitsfonds) € 103.000,-
Totaal €1.902.500,-

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Met ProRail wordt gezamenlijk een voorstel gemaakt over op welke wijze en op welk 
moment in het ontwerpproces de omgeving (omwonenden, gebruikers en eventuele andere 
belanghebbenden) worden betrokken. In de planning is er vanuit gegaan dat op het 
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(concept) Voorlopig Ontwerp een moment is waarop afstemming plaats vindt op een nader 
te bepalen manier met belanghebbenden en stakeholders. De reden dat de wijze waarop dit 
plaats vindt nog open is komt doordat het afhankelijk is van welke impact het ontwerp op de 
omgeving heeft en wat daarbij dan als qua afstemming, communicatie en/of participatie 
passend is.

DUURZAAMHEID
Het uitbreiden van fietsparkeerlocaties stimuleert het fiets- en openbaar vervoer gebruik en 
vormt daarmee een alternatief voor het autogebruik.
Bij de aankoop van materialen en realisatie wordt zoveel gebruikt gemaakt van duurzame en 
circulaire materialen. 

PLANNING/UITVOERING
De planning van het project wordt na het afsluiten van de cofinancieringsovereenkomst 
nader uitgewerkt. Hieronder staat een voorlopige procesplanning op hoofdlijnen. Deze 
uitwerking is op hoofdlijnen omdat de voortgang in het proces afhankelijk is van de 
resultaten van het in beeld brengen en de oplossingsrichtingen die in beeld komen. Het 
college zal in de ontwerpfase één of meerdere voorkeursoplossingen voorstellen, hierover 
een zienswijze vragen aan de commissie Ruimte en vaststellen in samenwerking met 
ProRail. Afhankelijk van de verstrekkendheid van het ontwerp zal het naast de 
commissiebehandeling in de Raad worden geagendeerd.

- Start uitwerking ontwerp fietsparkeerlocaties – juni 2019

juni 2019
Afsluiten cofinancieringsovereenkomst 

juni 2019 tot 4e kwartaal 2019
Start uitwerken voorlopig ontwerp 

4e kwartaal 2019
(concept) Voorlopig Ontwerp + bestuurlijke vaststelling of bij VO

1e of 2e kwartaal 2020
Definitief Ontwerp fase + bestuurlijke vaststelling of bij DO

2e kwartaal 2020
Bestekfase + aanbesteding 

3e kwartaal 2020
Start realisatiefase

(totale duur realisatiefase is nog nader te bepalen)

1e kwartaal 2020
Zienswijze + commissie Ruimte
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BIJLAGEN

 kenmerk: 716529 onderwerp: Cofinancieringsovereenkomst uitbreiding van de
fietsenstallingen bij station Heemstede Aerdenhout


