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Haarlem, 6 januari 2013
Betreft: Subsidiëring ‘fietsverbinding Houtmanpad’ vervallen

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
In 2010 heeft de provincie de gemeente Haarlem een ILG- subsidie toegekend voor de aanleg van
een fietspad langs het Houtmanpad. Voor de benodigde tunnel werd een bijdrage toegezegd uit
‘Bereikbaarheid kust'. Dit op voorwaarde dat de benodigde vergunningen voor een bepaalde datum
onherroepelijk zouden zijn. Nadat driemaal uitstel is verleend, is de laatste subsidietermijn op 31
december 2012 verstreken. Uit de stukken, die de stichting Behoud Houtmanpad e.o. via een WOBverzoek heeft ingezien, blijkt dat deze laatste datum de uiterste datum is tot welke de gemeente
uitstel kon krijgen. Onze advocaat heeft dit bevestigd. Met de overschrijding van deze uiterste
termijn is het recht op subsidie definitief komen te vervallen. De stichting constateert dan ook
verheugd dat haar inspanningen om dit plan tegen te houden, succesvol zijn geweest en dat de
gemeente Haarlem deze fietsverbinding niet meer zal kunnen realiseren.
De stichting begrijpt dat er tussen de gemeente Haarlem en Gedeputeerde Staten alsnog overleg zal
plaatsvinden over de subsidiëring van dit project. De stichting vindt het daarom van het allergrootste
belang om u goed te informeren over de gang van zaken en u te wijzen op de diverse negatieve
aspecten van dit plan.
Het grootste bezwaar dat wij tegen dit project willen aanvoeren is het feit dat er tijdens de
besluitvorming over de subsidieverlening geen integrale afweging is geweest over de doelmatigheid van
deze subsidie. De noodzaak voor deze fietsverbinding is nooit aangetoond. In de zeer nabije omgeving
bevinden zich prima vrijliggende fietspaden langs de Zijlweg (270 m), Vlaamseweg (500 m), Julianalaan
(700 m) en Duinvlietweg (1,4 km) waardoor de hoge kosten - bijna 2 miljoen euro - voor een relatief kort
fietspad niet te verantwoorden zijn (zie bijlage 1).
Overige bezwaren en constateringen:
• De voorgenomen fietsverbinding heeft geen regionale functie (een voorwaarde voor
subsidieverlening). In de praktijk zou het een doodgewone woon- werkverbinding worden.
• Het beoogde fietspad eindigt op de smalle Brouwersvaart met acht verkeersdrempels. Deze route
wordt ook nog eens intensief gebruikt voor laad- en losverkeer. De westkant van het pad eindigt op een
gevaarlijke oversteek met de Korte Zijlweg in Overveen. Voorzieningen worden daar niet getroffen.
• Onder de Haarlemmers bestaat geen breed maatschappelijk draagvlak voor deze fietsverbinding.
De stichting ontving ruim 2700 handtekeningen op de petitiesite tegen het plan.
• Het slechte Ruimtelijk Ontwerp (zie bijlage 2) van de fietsverbinding, doet volgens ons geen recht
aan provinciale regels en het landschapsbeheersplan. Het voor een deel dempen van de vaart en het
niet noodzakelijk (op die plek) afgraven van een groene recreatieve oever zijn hiervoor exemplarisch.
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• Het oorspronkelijke schelpenvoetpad wordt over een lengte van 150 meter versmald tot slechts 1
meter (ondanks de belofte die de gemeente in de klankbordgroep deed om het pad in tact te laten).
Deze breedte maakt het voor wandelwagens en invaliden onmogelijk om elkaar met goed fatsoen te
passeren.
• Het Houtmanpad heeft archeologische en aardkundige waarden.
• Het landelijke karakter en de natuurlijke omgeving van het pad zouden door de fietsverbinding
ernstig worden aangetast. Voor recreatie zou geen plaats meer zijn.
• De welstandscommissie oordeelde negatief over het plan voor deze fietsverbinding.
• De rechter heeft ons deels in het gelijk gesteld in ons bezwaar tegen de omgevingsvergunning.
Overigens bleek tijdens de zitting dat de rechter ook niet te spreken was over het gebrek aan overleg en
medewerking van de kant van de gemeente.
De stichting zou graag door u bevestigd willen zien dat deze authentieke Haarlemse wandelroute langs
een voormalige duinrel voor de toekomst in zijn huidige vorm behouden blijft. De stichting gaat er van
uit dat u, met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, tot de conclusie zult komen dat de
realisatie van deze fietsverbinding ongewenst is. (NB Een vergelijkbaar project langs de ‘Oude Beek’ in
Hillegom zal ook niet worden uitgevoerd.)
Conclusie
Gezien het verstrijken van de uiterste subsidietermijn, de uitspraak van de rechter, de niet bewezen
doelmatigheid, de bijzonder slechte uitwerking van het plan, het gebrek aan inspraak en het gebrek aan
draagvlak onder de Haarlemmers gaan wij ervan uit dat de subsidiëring van dit omstreden project
definitief van de baan is.
Wij zijn te allen tijde bereid een mondelinge toelichting te geven.
Met vriendelijke groet,
Madelène Schippers, voorzitter
Pieter Vonck, secretaris
Namens Bestuur
Stichting behoud Houtmanpad e.o.

Bijlagen:
Omgevingskaart met alternatieve routes in de nabijheid van het Houtmanpad
Ruimtelijk Ontwerp
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Bijlage 1
Omgevingskaart met alternatieve routes in de nabijheid van het Houtmanpad
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Bijlage 2
Het laatste Ruimtelijk Ontwerp
Hieronder de situatie direct ten westen van de randweg zoals die na een motie van het CDA in het
DO is veranderd. Op deze plattegrond is goed te zien dat het donkerblauwe deel wordt afgegraven
ter compensatie van de demping die verderop plaatsvindt.
In feite maakt de gemeente nu twee fouten:
1) Men gaat dempen ten koste van het elzenhakhout dat het CDA graag zou willen sparen.
2) Men gaat (nota bene ter compensatie) de enig overgebleven brede oever langs het pad
afgraven (zie foto).
Een bijkomend nadeel is óók nog eens dat de bruggen tweemaal zo lang (dus duurder) moeten
worden (goed te zien op onderstaande tekening). Overigens wordt deze voetbrug maar 1 m breed
waardoor elkaar prettig passeren niet mogelijk is.

Detail van het meest recente en aangepaste plan voor de fietsverbinding - Ruimtelijk Ontwerp

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