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Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Haarlem, 25 maart 2013

Betreft: 7 klachten over de handelswijze van de gemeente Haarlem aangaande het
Houtmanpad, de ‘Recreatieve fietsverbinding Houtmanpad’ en ons Wob-verzoek.

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij dient de Stichting Behoud Houtmanpad e.o. zeven klachten in:
1.1 Een klacht over het feit dat er nooit informatie en inspraak is geweest over
het meest westelijk deel van het plan ‘fietsverbinding Houtmanpad’.
- Het betreft hier het zogenaamde eilandje tussen de Bartlehiembrug en
Schoonoordbrug, een afstand van circa 50 m. Pas in het DO werd duidelijk dat de
gemeente het tracé voor de fietsverbinding plotsklaps met dit deel had verlengd.
1.2 Een hiermee samenhangende klacht betreft de wijze waarop de
bestemmingsplannen Binnenduinrand en Ramplaankwartier zijn aangepast.
2. Een klacht over het ontbreken van een logisch vervolg van de ‘fietsverbinding
Houtmanpad’ vanaf de Schoonoordbrug in westelijk richting.
- Herinrichting vindt hier niet plaats. Hieruit blijkt het ontbreken van een
duidelijke visie op het totale project. De bereikbaarheid van de kust wordt niet op
een veilige en logische wijze vergroot, waarmee de kolossale investering zijn doel
ver voorbij schiet.
3. Een klacht over het ontbreken van concrete plannen voor het meest oostelijk
deel van het Houtmanpad over een lengte van 160 meter (vanaf Westelijke
Randweg tot aan Abel Tasmankade).
- De verkeerssituatie die ter hoogte van de Focusschool en de atelierwoningen
ontstaat, is bijzonder gevaarlijk. Bij het vervolg van deze route richting centrum
ontbreekt ook elke visie. De Brouwersvaart is als onderdeel van een doorgaande
fietsroute totaal ongeschikt.
4. Een klacht over het feit dat de gemeente zich niet houdt aan de
subsidieverordening ILG waarin duidelijk wordt vermeld dat de aanbesteding
openbaar moet zijn.
5. Een klacht over de reactie op ons Wob-verzoek inzake het onderwerp
provinciale subsidiëring fietsverbinding Houtmanpad en tunnel onder de Randweg.
6. Een klacht over het achterstallig onderhoud aan de haag langs het Houtmanpad
en de slechte staat van het schelpenpad.
7. Een specifieke klacht over het zeer onzorgvuldige laatste Ruimtelijk Ontwerp
voor de ‘recreatieve fietsverbinding Houtmanpad’.
- In dit RO wordt een groene en recreatieve oever onnodig afgegraven, ondanks
de wens die is neergelegd in een CDA-motie waarin gevraagd wordt, het karakter
van het pad te behouden.
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Toelichting op klacht 1
Inmiddels ligt er sinds december 2011 een Definitief Ontwerp voor de fietsverbinding
Houtmanpad. In dit ontwerp is het Houtmanpad ten aanzien van het Voorlopig Ontwerp
aan de westelijke zijde met 50 meter verlengd. Over dit verlengde deel is nooit inspraak
geweest. Dit deel behoorde oorspronkelijk bij het bestemmingsplan Ramplaankwartier
(fig. 1) en had daarin de bestemming groenstrook. Bij de vaststelling van het
bestemmingsplan Binnenduinrand in 2007, is de zone bestemd voor de ´recreatieve
fietsverbinding´ doorgetekend tot in het oorspronkelijke bestemmingsplan van het
Ramplaankwartier (fig. 2). Wij hebben nooit een op schrift gestelde herziening kunnen
vinden waarin de grenzen van het bestemmingsplan Ramplaankwartier zijn aangepast.

Fig. 1 - Kaart 803BP001, 13-12-2001

Fig. 2 – Kaart 805BP001, 26-04-2007

Pas op 31-07-2012 is bij een herziening van het bestemmingsplan Ramplaankwartier een
nieuwe kaart (fig. 3) beschikbaar gekomen.
De herziening van de desbetreffende
bestemmingsplankaart heeft in 2007 voor
bewoners uit het Ramplaankwartier en
belanghebbenden in stilte plaatsgevonden,
en is nooit gepubliceerd. Inspraak was in
2007 alleen mogelijk op het nieuwe
bestemmingsplan Binnenduinrand terwijl in
feite beide bestemmingsplannen zijn
herzien. Deze onduidelijkheden en
onzorgvuldigheden met betrekking tot de
plankaarten hebben er waarschijnlijk toe
geleid dat men in het VO vergat om dit deel
van de fietsverbinding in de eerste
plantekening en subsidieaanvraag mee te
nemen. In ieder geval heeft de burger over
Fig. 3 - Kaart NL.IMRO.0392.BP8080004dit deel van het tracé nooit zijn zienswijze
0001, 31-07-2012
kunnen geven of bezwaar kunnen maken.
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Uit het VO (fig. 4) kon men ten tijde van de inspraak, niet opmaken hoe de
fietsverbinding op het eilandje eruit zou gaan zien. Het lijkt of fiets- en voetpad samen
komen op het al bestaande pad. In het VO worden op het eilandje ook geen bomen
gekapt. Bezwaren of zienswijzen zijn daarom over dit deel van het tracé niet ingediend,
omdat het volstrekt onduidelijk was wat hier ging plaatsvinden. In het DO (fig. 5) zijn de
verbrede Schoonoordbrug en het fietspad goed zichtbaar. In het VO waren die nog niet
ingetekend.
Fig. 4 - Het VO, 14-06-2011

Fig. 5 - Het DO, 14-11-2011

Zelfs in de tracétekening van 8 augustus 2011
(fig. 6) werd nog niet duidelijk wat de
gemeente uiteindelijk van plan is met het
eilandje.

Fig. 6 - Tracétekening van 08-08-2011
In het kader van deze klacht willen wij ook graag het antwoord aanhalen van Marco
Copic op de vraag van de subsidieverlener waarom het tracé in het DO opeens veel
langer is geworden. Op 13-11-2012 schrijft hij de subsidieverlener: “voor een logische en
functionele verbinding naar de kust is dit tracédeel wel nodig”. In een eerdere brief van
28-12-2011 wordt gezegd “een wijziging in het DO ten opzichte van het ontwerp bij de
ingediende subsidieaanvraag is de verlenging van het tracé. Het ‘eilandje’ aan de
westzijde van het Houtmanpad wordt nu ook ingericht met een gescheiden fiets-,
voetpad. Hiermee krijgt de fietsverbinding een logisch vervolg in functie en uitstraling”.
“Een logisch vervolg in functie en uitstraling” is blijkbaar ‘het argument’ van de
gemeente Haarlem om het tracé zonder inspraak te verlengen.
Naar aanleiding van klacht 1 verlangen wij het volgende
1.1) Dat er, vóór de gemeente verdere stappen onderneemt, inspraak komt op het
‘eilandje’ aan het oostelijk deel van de geprojecteerde fietsverbinding Houtmanpad. De
aanpassing c.q. verlenging heeft namelijk dermate invloed op het uiterlijk en karakter
van het huidige ‘eilandje’ dat dit, ons inziens, niet zonder enige betrokkenheid van
omwonenden en belanghebbenden kan en mag worden gewijzigd.
1.2) Dat de gemeente een op schrift gestelde herziening overlegd waaruit duidelijk wordt
dat in 2007 de grenzen van het bestemmingsplan Ramplaankwartier officieel zijn
aangepast en tevens aantoont dat de bewoners van het Ramplaankwartier officieel
inspraak hebben gehad op deze beslissing en hierover tijdig zijn ingelicht.
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Toelichting op klacht 2
Het is bijzonder merkwaardig dat het eerder genoemde argument van Marco Copic: “voor
een logische en functionele verbinding naar de kust is dit tracédeel wel nodig” blijkbaar
niet van belang wordt geacht voor het vervolg aan de westkant van het Houtmanpad tot
en met de Korte Zijlweg. Hier is geen sprake van enige herinrichting. Voor zover wij zijn
geïnformeerd, heeft de gemeente Haarlem ook nooit samenwerking gezocht met de
gemeente Bloemendaal over deze fietsroute die bedoeld zou zijn om duinen en kust voor
fietsers te ontsluiten.
De oversteek op de Korte Zijlweg
ligt in een bocht waar ook nog eens
diverse straten op uitkomen en kan
op drukke dagen als zeer gevaarlijk
worden beschouwd (zie fig.7).
Blijkbaar is een ”logische en
functionele verbinding naar de kust”
voor dit tracédeel opeens niet
nodig. Elke visie op het vervolg van
de fietsverbinding Houtmanpad in
westelijke richting ontbreekt. Een
onderzoek vooraf naar de
doelmatigheid van dit project
(volgens het evaluatierapport
Bereikbaarheid Kust 2010 een
vereiste), heeft nooit plaatsgevonden.

Fig. 7 - Luchtfoto hoek Korte Zijlweg / Houtmanpad

Toelichting op klacht 3
Hetzelfde geldt voor de oostelijke zijde van het pad. Ook daar zou de aanleg van een
fietsverbinding eigenlijk een logisch vervolg “in functie en uitstraling” moeten krijgen.
Hier eindigt het nieuw aan te leggen fietspad echter op een toegangsweg naar
atelierwoningen, het parkeerterrein voor de Focusschool en een kinderdagverblijf (fig.8).
De verkeerssituatie die hiermee wordt gecreëerd is voor fietsers bijzonder gevaarlijk en
zeker geen verbetering ten opzichte van de huidige “gedoog” situatie over het
schelpenpad.
Fig. 8 - Situatieschets
oostelijk deel Houtmanpad
vanuit het noorden gezien.

160 meter
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Het vervolg van de als recreatieve
verbinding bedoelde route, vanaf de
Abel Tasmankade langs de
Brouwersvaart richting HaarlemCentrum, is vanwege het vele laaden losverkeer op de smalle weg, met
maar liefst 8 verkeersdrempels en
vele zijstraten (fig. 9), volstrekt
onlogisch en onaangenaam.

Fig. 9 – Brouwersvaart

Naar aanleiding van klacht 2 en 3 verlangen wij het volgende
Dat de Gemeente Haarlem erkent dat zonder veilige, “logische en functionele”
aansluitingen (van zowel de oostelijke als westelijke kant van het tracé) met nieuwe dan
wel bestaande fietsroutes, deze verbinding geen enkel bestaansrecht heeft. Dit fietspad
is de hoge kostprijs, het verlies aan karakter, rust en natuur niet waard en dient derhalve
niet te worden aangelegd. Het huidige plan resulteert in een fietspad van zo’n 450 meter
zonder kop of staart. Het is daarmee een kostbaar en zinloos project. Door de vele in de
nabijheid gelegen alternatieve routes, met vrijliggende fietspaden, bestaat voor het doel
van dit project “het vergroten van de bereikbaarheid van duinen en kust” op dit moment
ook geen enkele noodzaak meer.
Toelichting op klacht 4
In het aanvraagformulier van 23 december 2010 - Subsidie ILG 2010/
subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied – staat vermeld: “Voor de realisatie van
de fietsverbinding zal een openbare aanbestedingsprocedure worden gevolgd”.
De gemeente houdt zich niet aan dit voorschrift. Hetzelfde geldt voor artikel 10 uit deze
subsidieverordening waarnaar in het aanvraagformulier verwezen wordt. “Indien de
activiteiten voor 50% of meer worden gesubsidieerd is de subsidieontvanger verplicht de
Europese regelgeving inzake aanbesteding toe te passen bij het verstrekken van
opdrachten”. De aanbesteding heeft uiteindelijk onderhands plaatsgevonden waarbij
slechts drie partijen waren uitgenodigd. In de voorwaarden wordt nadrukkelijk vermeld
dat dit er 5 moeten zijn. De aanbesteding of tender is ook nooit op enig moment
gepubliceerd zodat eerlijke concurrentie niet mogelijk is geweest. Hoewel wij hierin geen
belanghebbende zijn, willen wij deze gang van zaken toch aan de kaak stellen.
Naar aanleiding van klacht 4 verlangen wij het volgende
Erkenning van de verantwoordelijke ambtenaren dat de aanbesteding niet volgens de
regels heeft plaatsgevonden. Het niet volgen van de provinciale subsidievoorwaarden zou
bij de Provincie tot de conclusie kunnen leiden dat de gemeente afstand moet doen van
de ILG subsidie en de subsidie Bereikbaarheid Kust.
Toelichting op klacht 5
Ons op 7 januari 2013 via de mail ingediende Wob-verzoek is in eerste instantie
afgewezen vanwege de wijze van indienen van het verzoek. De Wob stelt geen eisen aan
de vorm van het indienen van een dergelijk verzoek, wij zijn dan ook van mening dat de
grond van afwijzen geheel onterecht was. Op ons vervolgens schriftelijk ingediend
verzoek kregen wij een brief waarin slechts verwezen wordt naar onze eigen weblog en
naar de stukken die wij van de provincie hebben ontvangen. De paar kopietjes van
antwoorden, op vragen uit de raad, hadden wij reeds lang ter beschikking. Wij konden de
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humor van deze reactie wel inzien. Maar…, ons verzoek hebben wij serieus en
weloverwogen bij zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Haarlem ingediend
omdat eenzelfde actie, iets meer dan een jaar geleden, ons leerde dat beide overheden
toch verschillende stukken leverden. Ook de subsidieverlener mw. Lansing van de
provincie was hoogst verbaasd dat de gemeente, die zij wel over het Wob-verzoek had
gesproken, op deze wijze op ons verzoek was ingegaan. Het Wob-verzoek is dus
onzorgvuldig afgedaan want wij hebben niet alle gevraagde informatie ontvangen.
Naar aanleiding van klacht 5 verlangen wij het volgende
Dat de gemeente alsnog zorg draagt voor een correcte afhandeling van ons Wob-verzoek
van 7 januari 2013. Voor de goede orde hierbij nogmaals ons Wob-verzoek.
De stichting wil kopieën ontvangen van alle correspondentie die heeft plaatsgevonden
tussen de gemeente Haarlem en de provincie Noord Holland (en eventuele andere
betrokkenen zoals aannemers, fietsersbond of dergelijke) vanaf december 2011 inzake
de fietsverbinding Houtmanpad. Ook willen wij kopieën van alle stukken, besluiten en de
besluitvormingsprocedures die betrekking hebben tot de provinciale subsidies voor het
Houtmanpad vanaf december 2011 en de door de gemeente aangevoerde argumenten
betreffende de 4e ILG subsidieverlenging.
Toelichting op klacht 6
Sinds de aankoop van de grond langs het Houtmanpad in oktober 2010 is de haag langs
het schelpenpad niet meer gesnoeid (fig. 10). Eind 2011 hebben wij in een
telefoongesprek met de afdeling Beheer gevraagd waarom er geen onderhoud
plaatsvond. De afdeling bleek hiervoor nooit een opdracht te hebben gekregen. De
afdeling Beheer was zelfs niet op de hoogte van het feit dat zij nu (na aankoop van de
grond) verantwoordelijk was voor het onderhoud. Na enig doorvragen werd duidelijk dat
er voor onderhoud ook geen budget beschikbaar was. Vervolgens stelde de Stichting in
een telefoongesprek met Dik Vonk voor, om met een aantal vrijwilligers onder leiding van
de gemeente, onderhoud aan de haag te plegen. Hier werd niet enthousiast op
gereageerd. Ons voorstel werd afgewezen met het excuus dat onderhoud eigenlijk (toen
al) te laat zou komen. Alleen professionals zouden dit werk nog vakkundig kunnen doen.
De haag die de gemeente in de diverse stukken als waardevol beschrijft, was al te hoog
opgeschoten en misschien zelfs niet meer te redden. Het is nu ruim een jaar later en nog
steeds is er niet gesnoeid. Daarmee heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid voor
dit groen niet genomen en is de haag wellicht voor de toekomst voorgoed verloren.
Fig. 10 - De haag langs het Houtmanpad in 2005 en in 2011 op dezelfde locatie

in 2005 goed onderhouden

in 2011 hoog opgeschoten

Naar aanleiding van klacht 6 verlangen wij het volgende
Dat de gemeente op de kortst mogelijke termijn de haag in goede staat brengt en het
schelpenpad in ieder geval goed begaanbaar houdt zodat een wandeling mogelijk blijft en
geen survivaltocht wordt. De gemeente moet in deze haar verantwoordelijkheid nemen.
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Toelichting op klacht 7
Hieronder een fragment uit het laatste Ruimtelijk Ontwerp (fig. 11), direct ten westen
van de randweg, zoals die na de CDA motie is getekend. In deze tekening is goed te zien
dat het donkerblauwe deel wordt afgegraven ter compensatie van de demping die iets
westelijker plaatsvindt.
In feite doet de gemeente nu 2 dingen fout.
1) Men gaat dempen ten koste van het elzenhakhout dat ‘Het CDA’ graag zou willen
sparen.
2) Men gaat, nota bene ter compensatie, de enige brede en recreatieve oever die
het Houtmanpad nu nog rijk is, afgraven (fig. 12).

Fig. 11 - Het meest recente en aangepaste plan (RO)
Het afgraven van deze oever is hoe
dan ook volstrekte waanzin want
totaal niet nodig ter verbetering
van de infrastructuur of wat dan
ook. De compensatie op deze plek
is een volstrekt willekeurige keuze.
Het is ook goed mogelijk om de
compensatie van de demping elders
(iets zuidelijker langs de randweg)
te doen. Rijnland stelt daarover
geen enkele eis. Men kijkt enkel
naar de oppervlaktes.

Fig. 12 - De enige brede oever langs Houtmanpad.
In het RO blijft hier maar 70 cm van over.

Naar aanleiding van klacht 7 verlangen wij het volgende
Mocht het plan ooit uitgevoerd worden (wat wij redelijkerwijs nu niet meer verwachten),
willen wij van de gemeente de verzekering dat deze groene en recreatieve oever
behouden blijft en de compensatie van de demping op een andere plek plaats zal vinden.
Tevens willen wij ter hoogte van deze oever meer ruimte tussen voet- en fietspad, en
scheiding door een haag.
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Conclusie
Na bestudering van de stukken heeft het er alle schijn van dat in 2010 in allerijl en
onzorgvuldig, op basis van een totaal verouderd plan (een fietsroute langs een
toentertijd al afgeschoten Stadspark), een subsidie voor deze fietsverbinding is
aangevraagd. Enkel de mogelijkheid om subsidiegeld te kunnen inzetten, deed de
gemeente ertoe besluiten om zonder vraag vanuit de bevolking, zonder dringende
noodzaak en zonder gedegen onderzoek, subsidies voor dit onnodige project aan te
vragen.
Wij spreken dan ook de hoop uit dat al onze klachten gehonoreerd zullen worden,
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Madelène Schippers
Voorzitter
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