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Vragen over subsidieverlening en doelmatigheid fietsverbinding Houtmanpad
De Stichting Behoud Houtmanpad e.o. heeft grondig de stukken bestudeerd die wij, na Wobverzoeken, van de Gemeente Haarlem en de Provincie ontvingen.
De Stichting constateert dat de Gemeente vele steken heeft laten vallen het aanvragen van de
subsidies en de uitwerking van het plan ‘Recreatieve fietsverbinding Houtmanpad’. In de
subsidieaanvraag is naar onze mening sprake van misleidende informatie.
Het project “fietsverbinding Houtmanpad” wordt voor 90% gefinancierd door de Provincie
Noord-Holland. De Provincie draagt hiermee als financier een grote verantwoordelijkheid
voor de kwaliteit, doelmatigheid en motivering van dit hele project Fietsverbinding
Houtmanpad.
Naar aanleiding van deze constateringen hebben wij een groot aantal vragen en opmerkingen
op schrift gesteld.
De Provincie Noord Holland wordt aangeduid met ‘de Provincie’, de Gemeente Haarlem met
‘de Gemeente’, de Stichting Behoud Houtmanpad en omgeving met ‘de Stichting’ en de
Stichting Westelijk Tuinbouwgebied met ‘WTG’.
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De subsidieaanvraag 23 december 2010
1.1 Motivatie
Bij het projectplan behorende bij de eerste subsidie aanvraag ILG, d.d. 23 december 2010 zit
een plankaart van het “Voorlopig ontwerp Stadsnatuurpark en fietsverbinding” ( figuur 1), het
schetsontwerp van de fietsverbinding (bijlage 3 van betreffende aanvraag) is fragment van
deze plankaart.
Figuur 1- Voorlopig ontwerp Stadsnatuurpark en fietsverbinding

Op deze plankaart is duidelijk te zien dat de oorspronkelijke gedachte was om ten noorden
van de Brouwersvaart een nieuw voetpad aan te leggen en ten zuiden van de Brouwersvaart
het fietspad naast het schelpenpad vrijwel over de volle lengte van elkaar te scheiden door een
haag. Ook goed zichtbaar zijn de diverse bruggen over de Brouwersvaart die het geplande
stadspark hadden moeten ontsluiten. Opvallend is dat de motivatie voor dit fietspad voor de
aanleg van het stadsnatuurpark was: “ontsluiting van het stadspark” en vervolgens (om te
kunnen voldoen aan de voorwaarden van de subsidie Bereikbaarheid Kust) veranderde in:
“een volwaardige fietsverbinding richting kust”
1. Waaraan wordt de motivatie getoetst?
2. Waaruit blijkt dat de Provincie de subsidieaanvraag en het plan van de Gemeente
voldoende op kwaliteit en doelmatigheid beoordeeld heeft?
3. Hoe heeft de beoordeling van dit plan plaatsgevonden?
4. Wie heeft het plan beoordeeld?

1.2 Doelstellingen
De Gemeente formuleert in het projectplan de volgende doelstellingen (figuur 2).
- Mogelijk maken recreatief medegebruik door bewoners van groenarme wijken.
- De ontwikkeling van natuurwaarden.
Figuur 2 - Fragment Projectplan 23 december 2010

Deze doelstellingen uit het projectplan 2010 wordt met de fietsverbinding niet gerealiseerd.
Het verdwijnen van de brede groene oevers en de versmalling van het voetpad heeft juist een
negatief effect op de recreatieve waarde/gebruik van het wandelpad.
Het recreatief medegebruik en de ontwikkeling van de natuurwaarden werden mogelijk door
de aanleg van het stadsnatuurpark, niet door het fietspad. De ontwikkeling van natuurwaarden
komt verder in het fietspadplan niet voor. Sterker, de natuurwaarden worden verarmd door de
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aanleg van meer dan 1000 m2 asfalt, door het rooien van delen van de heg, en door het kappen
van de hakhoutstoven (bomen die mooi over het water hangen).
5. Wat is de visie van de Provincie op de bijdrage van het fietspad aan de ontwikkeling van
de natuurwaarden in het gebied?
6. Wat verstaat de Provincie onder recreatief medegebruik van het fietspad?
Figuur 3 - Fragment Projectplan 23 december 2010

De Gemeente voert aan dat “het WTG wel de voortuin van Haarlem wordt genoemd”
(figuur 3) en het “waard is zorgvuldig onderhouden te worden als blijvend
cultuurhistorisch monument etc…”. Door de aanleg van een fietspad worden dit
cultuurhistorisch monument geweld aangedaan. De in figuur 3 genoemd argumenten pleiten
er voor om het gebied in tact te laten en geen fietsverbinding aan te leggen. De suggestie in
het projectplan dat hier sprake is van een stadsnatuurpark is onjuist.
7. Wat is de toegevoegde waarde van het fietspad voor de cultuurhistorische waarden van
het WTG?
Van zorgvuldig onderhoud van dit gebied door de Gemeente is geen sprake. Handhaving in
het gebied rondom het Houtmanpad is ver te zoeken. Oorspronkelijke kassen worden nu
gebruikt als opslag van oldtimers, loodsen met asbest worden niet afgebroken. Sinds de
aankoop van de grond, bestemd voor de recreatieve verbinding, wordt de haag die altijd goed
verzorgd werd door de vorige eigenaar niet meer onderhouden of gesnoeid (figuur 4).
8. Valt het aanleggen van het fietspad onder zorgvuldig onderhoud van de “voortuin”?
Figuur 4 – De haag langs het Houtmanpad in 2005 en in 2011 op dezelfde locatie

1.3 Voorwaarde uit bestemmingsplan Binnenduinrand 2007
In het bestemmingplan Binnenduinrand waarin de recreatieve verbinding is opgenomen, staat
feitelijk dat de gebouwen van de Beatrixschool die binnen de recreatieve zone vallen, moeten
worden afgebroken als er nieuwbouw plaatsvindt bij de school. Er is inmiddels een groot
nieuwbouwproject bij de school gerealiseerd, echter de oude gebouwen die in de weg staan
voor het fietspad staan er nog. De Gemeente heeft niet gehandhaafd en er is niet voldaan aan
een voorwaarde uit het bestemmingsplan. Als gevolg daarvan moer er een gedeelte van de
vaart gedempt worden om voldoende ruimte te maken voor de recreatieve verbinding. Burgers
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gingen er bij de vaststelling van het bestemmingsplan van uit dat de huidige vorm van de
vaart behouden zou blijven.
Bij de nieuwbouw van kinderdagverblijf UK aan Zee heeft de Gemeente geen voorwaarde
gesteld in de bouwvergunning waarbij ruimte voor het fietspad wordt gewaarborgd.
Nergens in het bestemmingsplan wordt uitgegaan van demping om het fietspad te kunnen
aanleggen. Als de Gemeente zich had gehouden aan het bestemmingsplan en had opgelet bij
het afgeven van bouwvergunningen was de demping van de vaart niet nodig geweest. Dan
was er minder subsidie nodig geweest voor een eventuele aanleg van het fietspad.
9. Is de Gemeente in gebreke gebleven bij handhaving van het bestemmingsplan?
10. Had de Gemeente rekening moeten houden met het in het bestemmingplan opgenomen
fietspad bij het verlenen van de bouwvergunningen voor UK en de Beatrixschool?
11. Wat is de visie van de Provincie op deze gang van zaken?

1.4 Ontbreken Peilformat
Uit ons Wob-onderzoek blijkt dat de Gemeente Haarlem geen prestatie-indicatorenformulier
of peilformat (figuur 5 en 6) heeft aangeleverd terwijl dat wel gevraagd wordt in de
subsidievoorwaarden. Een peilformat had al in het vroegste stadium van het project kunnen
aantonen dat de gewenste doelen nooit bereikt zouden worden.
Figuur 5

Fragment uit aanvraagformulier ILG
12. Wie kan beslissen of er wel of geen peilformat gewenst is?
13. Kan de Provincie uitleggen waarom is besloten dat een peilformat zoals normaal wordt
opgenomen in de ILG subsidieaanvraag hier niet nodig was?
14. Heeft de Provincie kwantitatieve informatie over de huidige groep gebruikers?
15. Kan de Provincie zonder dit peilformat aangeven hoeveel en welke soort recreanten
gebruikers van deze route gebruik zullen gaan maken als er een fietspad is?
Figuur 6

Fragment Projectplan 23 december 2010 - Peilformat niet nodig
De Gemeente voert, bij de aanvraag voor de ILG subsidie voor het project fietsverbinding
Houtmanpad, argumenten op die passen binnen het doel van de subsidie. De Provincie stelt
bijvoorbeeld dat het project moet passen binnen de ILG-prestatie ‘recreatie’. Na realisatie van
het project beschikken wandelaars over een voetpad dat van beduidend minder recreatieve
waarde dan het huidige fietspad, fietsers hebben een strook asfalt achter de heg ter
beschikking en de brede oevers om te vissen en te picknicken zijn verdwenen.
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1.5 Toetsing doelmatigheid van het fietspad
Volgens de Stichting zijn de gronden waarop de Gemeente de subsidie aanvraagt onjuist en
wordt de subsidie als gevolg daarvan onterecht en niet doelmatig verstrekt. Wij zijn van
mening dat er op deze wijze zeer onzorgvuldig met gelden wordt omgesprongen. Zie
hieronder de motivatie en doelstelling die de Gemeente heeft opgevoerd bij de aanvraag van
ILG subsidie (‘plan van aanpak realisatie fietsverbinding Houtmanpad’) in december 2010:
1. Op dit moment is er geen goede verbinding tussen Haarlem, de Kennemerduinen en
het strand’. Doelstelling
fietsverbinding is ‘ontsluiting
van de Kennemerduinen en het
strand.
2. Knelpunten in het gebied
worden opgelost ‘waardoor
vestigingsklimaat en
leefkwaliteit in deze gebieden
verbeteren.’ ‘Ruimte om te
recreëren is een belangrijke
voorwaarde van iemands
vestigingskeuze. Lange termijn
effect is dat de regionale
concurrentiekracht verbetert
doordat meer kenniswerkers
zich zullen vestigen in de
Provincie Noord-Holland’.
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Alternatieve routes richting kust
3. Bijdrage aan beleid Provincie in Meerjaren Programma ILG in het kader van
thema ‘recreatie’ in de zin van ‘Kennemerduinen en strand beter bereikbaar voor
langzaam verkeer’. ‘De recreatieve verbinding tussen de Gemeente Haarlem en het
natuurgebied Kennemerduinen is op dit moment een knelpunt. Er is alleen een
voetpad en fietsers moeten over de openbare weg. Dit levert gevaarlijke situaties op,
omdat er geen plaats is voor fietsers. Er is geen fietsstrook of vrijliggend fietspad.’
4. Om strandbezoekers te behouden en nieuwe aan te trekken was een
bereikbaarheidsoffensief gewenst.
Opmerkingen en vragen:
Ad 1 - Pertinent onjuist. Er zijn in de directe omgeving van het Houtmanpad meerdere goede
verbindingen van Haarlem naar de duinen en het strand: de Vlaamseweg, de Julianalaan, de
Zijlweg en de Duinvlietweg.
Alle genoemde routes hebben vrijliggende fietspaden en zijn als veilig te bestempelen. De
Vlaamseweg is opgenomen in een fietsroute netwerk. De oversteek met de Westelijke
Randweg is veilig want hier staan overal verkeerslichten, de Julianalaan heeft een
ongelijkvloerse kruising met de Randweg.
16. Beschouwt de Provincie de Vlaamseweg, de Zijlweg, de Duinvlietweg en de Julianalaan
als slechte en onveilige fietsverbindingen?
• Ad 2 17. Over welke knelpunten heeft men het?
De zinsnede komt uit het plan voor het stadsnatuurpark, maar dat wordt niet aangelegd en dus
dit argument geld niet. Het vestigingsklimaat verbetert zeker niet door de aanleg van een
fietspad. Het leefklimaat wordt zelfs verslechterd (dit blijkt ook uit de zeer vele reacties op
onze facebookpagina waarin gebruikers van het pad de plannen bekritiseren).
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Ad 3 - Het langzaamste verkeer is de voetganger die met de uitvoering van dit project zwaar
moet inleveren op de kwaliteit van deze nu nog mooie en enige vrijliggende wandelroute.
Zie voor de overige motivatie Ad 1.
18. Heeft de Provincie of de Gemeente gecheckt of er knelpunten bestaan voor langzaam
verkeer om de Kennemerduinen te bereiken vanuit Haarlem? Zijn hiervoor alternatieven?
Het meest oostelijke deel van het pad (Houtmankade tot aan randweg wordt het fietspad
gedeeld met andere verkeersdeelnemers, waaronder automobilisten. Ook op het meest
westelijke deel van het plan (vanaf de Schoonoordbrug) wordt de weg gedeeld met auto’s en
voetgangers. Op beide stukken wordt veel achteruitgereden door automobilisten in verband
met keren en parkeren.

Situatie oostelijk deel Houtmanpad
19. Is de Provincie er door de Gemeente erop gewezen dat er delen van dit geplande fietspad
gedeeld worden met ander verkeer, waaronder auto’s?
20. Wat is de visie van de Provincie op dit gedeelde gebruik?
21. Wat wordt verstaan onder een volwaardige fietsverbinding?
22. Waarom ondersteunt de Provincie dit plan terwijl er prima alternatieven zijn in de nabije
omgeving?
23. Beseft de Provincie dat het oorspronkelijke voetpad inboet aan kwaliteit ten gunste van
het fietspad?
De kostprijs en het verlies aan natuur, rust en karakter van het pad staan ook niet in
verhouding tot de minimale tijdwinst of veiligheid (het verdere verloop van de fietsroute is
zelfs onveiliger). Bij een snelheid van 15 km/uur duurt de passage van dit ongeveer 2 miljoen
euro kostende fietstraject slechts 2 minuten!
24. Hoe legt de Provincie uit waarom dit een verantwoorde investering is die opweegt tegen
alle aangevoerde nadelen?
25. Wat zijn de succesindicatoren voor de subsidie “Bereikbaarheid Kust”?
De Provincie draagt immers 90% bij aan de financiering!
Ad 4 Het is erg twijfelachtig of de beoogde 450 meter fietspad extra strandbezoekers zal
aantrekken. Het is ook een illusie om te denken dat er straks strandbezoekers zullen zijn die
zich door dit korte stukje asfalt zouden laten verleiden om nu eens wel de fiets te pakken,
daarvoor is deze 450 m op de totale route naar zee te kort. Onderzoek waaruit blijkt dat het
strandbezoek hierdoor zou toenemen is nooit gedaan. Een ‘bereikbaarheidsoffensief’ lijkt ons
ook niet de juiste terminologie voor 450 m fietspad zonder kop of staart. Dan denken wij
eerder aan een ‘gratis en snelle busverbinding over een vrijliggende busbaan langs de gehele
Zeeweg’.
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26. Waarop baseert de Provincie de (niet door de Gemeente gekwantificeerde) aanname dat
dit fietspad bij zal dragen aan de bereikbaarheid van de kust?
27. Hoe onderbouwt de Provincie de stelling dat nieuwe strandbezoekers zouden worden
aangetrokken dan wel behouden blijven door dit fietspad van 450 meter?
28. Welke argumenten heeft de Provincie waaruit blijkt dat de doelmatigheid van dit project
voldoende is?
Vragen algemeen over hoofdstuk 1:
29. Wat is het gevolg van het verstrekken van verkeerde informatie en ongeldige motivaties
over het aan te leggen fietspad voor de subsidietoewijzing?
30. Welke controle is er geweest door de Provincie op motivatie van de Gemeente bij de
subsidieaanvraag?
31. Waarom heeft de Provincie als verantwoordelijk financier de motivatie geaccepteerd?
32. Wanneer de Provincie op de hoogte is van de negatieve aspecten van het huidige plan,
kan zij de Gemeente ertoe bewegen om het plan op punten te verbeteren (mocht dit plan
toch uitgevoerd worden)?
33. Wat is volgens de Provincie de toegevoegde waarde van het aan te leggen fietspad voor
de recreatie?
34. Zijn er ook groepen recreanten die door aanleg van het fietspad minder van het pad
gebruik zullen maken?
35. Welke verantwoordelijkheid draagt de Provincie voor de kwaliteit van het plan?

2 Inspraak, participatie en communicatie
2.1 Wandelaars
Huidige gebruikers van het pad zijn niet meegenomen in de plannen. De Gemeente heeft
vanaf het eerste moment de reacties op het project verkeerd ingeschat. Slechte communicatie
van de Gemeente is hier grotendeels debet aan. De gearceerde strook in het bestemmingsplan
Binnenduinrand uit 2007 (waarop inspraak mogelijk was) gaf niemand uitsluitsel hoe deze
strook vormgegeven zou worden. De recreatieve fietsverbinding betrof het residu van het al
afgeschoten plan voor het Stadsnatuurpark. Vragen die indertijd hierover door omwonenden
gesteld werden, konden niet beantwoord worden.
Tijdens het participatietraject dat vooraf gegaan is aan de inspraakprocedure heeft de
Gemeente ook niet geluisterd naar de mening van de Stichting Westelijk tuinbouw gebied
(WTG), dit in tegenstelling tot wat de Gemeente in het aanvraag formulier ILG beweert. De
belofte dat het voetpad niet zou veranderen in breedte, is niet nagekomen. Het voetpad wordt
op twee plaatsen (een stuk van 130m en een stuk van 25m) tot slechts 1 meter versmald. Eén
meter breedte is onvoldoende om elkaar op een prettige manier te passeren, zeker met
wandelwagens wordt dit erg lastig. De wandelende gebruiker van het ‘voetpad’ Houtmanpad
is nooit bij het participatietraject betrokken.
36. Waarom heeft de Provincie nooit kritische vragen gesteld over de wijze waarop en met
welke belanghebbenden de Gemeente heeft gecommuniceerd?
37. Waarom accepteert de Provincie het plan om 1/3 van het voetpad te versmallen tot 1
meter waar het nu een minimale breedte heeft van circa 1,3 meter en op het overgrote
deel van het pad 1,5-2,20 m breed is?
38. Gaat de Provincie akkoord met een plan dat voor de wandelaar minder aantrekkelijk is
dan de huidige situatie?
Het Houtmanpad is een historisch voetpad, fietsers zijn hier illegaal en worden gedoogd. Het
simpele feit dat fietsers deze route zijn gaan gebruiken mag nooit het argument zijn om daar
dan maar aan toe te geven en het voetpad simpelweg op te waarderen tot een fietspad.
Voetgangers mogen in ieder geval niet de dupe worden.
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2.2 Geen inspraak op delen pad
Het meest westelijke deel (vlak na de Bartlehiembrug tot en met Schoonoordbrug) van het
plan is in het Definitief Ontwerp sterk veranderd ten opzichte van het Voorlopige Ontwerp
(dat gelijk was aan de huidge situatie). Over deze verandering heeft geen inspraak
plaatsgevonden terwijl de verandering groot is zie verder hoofdstuk 4.
39. Is het voor subsidieverlening geen voorwaarde dat er (na grote veranderingen) alsnog
inspraak mogelijk moet zijn over het hele traject?

2.3 Communicatie en participatie
De Gemeente stelt dat het voetpad in zijn huidige vorm blijft bestaan. Dit een onjuiste
voorstelling van zaken. Het pad wordt versmald, rechtgetrokken en er worden bomen langs de
waterkant gekapt.
Tijdens het participatietraject dat vooraf gegaan is aan de inspraakprocedure heeft de
Gemeente niet geluisterd naar de mening van de Stichting Westelijk tuinbouw gebied (WTG),
dit in tegenstelling tot wat de Gemeente in het aanvraag formulier ILG beweert.
40. Is het een voorwaarde voor subsidieverlening dat er eerlijk wordt gecommuniceerd door
de Gemeente over de veranderingen die de aanleg van het fietspad met zich meebrengen?
41. Wat kan de Provincie doen als er blijkt dat de Gemeente geen juiste voorstelling van
zaken heeft gegegeven?
42. Is de provincie er van op de hoogte dat de gemeente, in de klankbordgroep die mocht
meedenken over de fietsverbinding aan het WTG, de belofte heeft gedaan dat het voetpad
niet veranderd dan wel aangetast zou worden?
43. Is de provincie er van op de hoogte dat in het concept ‘Ecologisch Beleidsplan 20132030’ van de gemeent Haarlem sprake is van een voetpad ten noorden van de
Brouwersvaart? Dit zou de huidige demping van de vaart en aantasting van de oever
niet meer nodig maken en feitelijk betekenen dat er nu veel geld en groen voor niets
wordt weggegooid.
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3 Werkelijke lengte van het fietspad en het aantal bruggen
Er zijn door de Gemeente Haarlem twee subsidies aangevraagd.
1. In augustus 2010 subsidie Bereikbaarheid Kust. Het project wordt als volgt omschreven:
Opwaarderen van 400m voetpad tot volwaardig fietspad, aanpassen tunnel onder
Randweg en aanleg 2 fietsbruggen.
2. In december 2010 subsidie ILG. Het project wordt als volgt omschreven: Aanleggen
fietspad over een lengte van 550m met 4 bruggen en plaatsen van hagen.

3.1 Onduidelijkheden over lengte van het tracé, het aantal bruggen en de kosten
- Er worden in de subsidieaanvragen verschillende afstanden gehanteerd voor de
fietsverbinding, variërend van 400 meter tot 550 meter.
- Het is onduidelijk welke bruggen onder welke subsidie vallen.
Naar aanleiding van deze verschillen, stelt mw. Lansing, subsidiemedewerker van de
Provincie in een mail van 30 oktober 2012 een drietal vragen over: het lengteverschil, het
verschil in aantal kunstwerken en het verschil in kosten.
Figuur 7 - Vragen mw. Lansing Provincie Noord-Holland

De Gemeente geeft antwoord op 13 november 2012.

3.2 Verschil in lengte
Figuur 8 - Uitleg Gemeente Haarlem

Figuur 9 – overzichtskaart fietstracé volgens BK

10
Bij deze uitleg hebben wij een aantal opmerkingen. De eerste subsidie aanvraag
(Bereikbaarheid Kust) was gebaseerd op het plan voor het Stadsnatuurpark. In dit plan liep het
fietspad aan de zuidzijde van de Brouwersvaart tot aan de Bartlehiembrug, een lengte van
400 meter. Het tracédeel over het eilandje (50m) heeft men zeer waarschijnlijk daarom bij de
eerste subsidieaanvraag BK niet meegenomen. Voor een logische en functionele verbinding is
dit deel volgens de Gemeente wel nodig. Hiermee komt de lengte van het tracé op 450 meter,
maar dat verklaart nog steeds niet het verschil met de genoemde lengte in de ILG aanvraag.
Daarin wordt subsidie aangevraagd voor 550 m.
Opvallend is dat het ‘vergeten tracédeel in de BK subsidie’ wel in de subsidieaanvraag ILG is
opgenomen in het schetsontwerp maar vervolgens weer niet in het VO. Dit laatste deel van het
tracé wordt (pas) uitgewerkt en vastgelegd in het DO. De Provincie wordt hierover
geïnformeerd per brief op (28-12-2011) pas nadat de raad het DO heeft goedgekeurd.

Totale lengte:

A – C = 450 meter

(marge +/- 5 m)

Eilandje:

A – B = 50 meter

(marge +/- 5 m)

Oorspronkelijke aanvraag:

B – C = 400 meter

(marge +/- 5 m)

Het lijkt er aan de ene kant op dat de Gemeente de lengte langer wil doen laten voorkomen dan
die in werkelijkheid is en aan de andere kant zo lang mogelijk wacht met het introduceren van
het laatste deel van het tracé (over het eilandje) om inspraak hierover te voorkomen. Dit deel
ligt vanwege de kap van oudere, grote bomen zeer gevoelig. Ook is het waarschijnlijk dat de
prachtige over het water hangende bomen zullen worden aangetast door de aanleg van het
fietspad. In ieder geval is zowel de burger als de Provincie op het verkeerde been gezet en te
laat geïnformeerd. De uitleg van de Gemeente dat het eilandje er opeens bijkomt omdat men
erachter komt dat een logisch en functioneel onderdeel uitmaakt van de fietsroute is op zijn
minst merkwaardig als men bedenkt dat dit deel al lang en breed in de recreatieve zone is
opgenomen zoals die in het bestemmingsplan Binnenduinrand (2007) staat getekend. De
grenzen van het bestemmingsplan zijn hier toen zelfs voor veranderd.
Over de totale lengte van het pad en wijzigingen is de Provincie niet goed en tijdig
geïnformeerd. De totale financiering betreft in de praktijk een korter fietspad dan eerder is
voorgesteld waardoor het fietspad per strekkende meter duurder uitvalt.
44. Is het juist en zorgvuldig aanleveren van de gegevens voor het te subsidiëren project een
voorwaarde voor subsidietoekenning?
45. Heeft deze onzorgvuldige of onjuiste voorstelling van zaken effect op het toekennen van de
subsidie?
46. Welke lengtes (van de verschillende delen van het Houtmanpad) worden gehanteerd zoals
in de plannen en subsidieaanvragen aan de Provincie gepresenteerd?
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47. Met welke subsidie (ILG of Bereikbaarheid Kust) wordt de aanleg van het fietspad
gefinancierd?
48. In hoeverre overlappen deze subsidies elkaar (dubbele dekking)?
49. Was de Provincie ervan op de hoogte dat er geen inspraak geweest is op het gehele
traject? En zo ja, waarom heeft de Provincie de Gemeente er niet op gewezen dat er
inspraak over het gehele traject vereist is?

3.3 Verschil in aantal bruggen
Antwoord Gemeente Haarlem

Bovenstaand antwoord verklaart naar ons inzien niet het verschil in kunstwerken/bruggen. Uit
dit antwoord blijkt dat de ILG subsidie oorspronkelijk bedoelt was voor 4 bruggen en dat er
later twee aan zijn toegevoegd. Dat toevoegen gebeurde pas bij het in 2011 vastgestelde DO.
De BK subsidie is augustus 2010 aangevraagd en bedoeld voor 1 tunnel en 2 bruggen. Dit
levert de volgende rekensom op:
1- de ILG subsidie betreft 6 bruggen. Namelijk 4 plus de 2 later toegevoegde.
2- de BK subsidie betreft 2 bruggen en 1 tunnel (deze 2 bruggen overlappen zeer waarschijnlijk
de 4 bruggen zoals genoemd in de ILG subsidie)
In dat geval zouden er 6 bruggen worden aangelegd waarvan twee een dubbele subsidiedekking
hebben.
Daarmee klopt het rekensommetje van de Gemeente nog niet want:
Er wordt voor 6 bruggen subsidie aangevraagd. In werkelijkheid worden er volgens het DO
werkzaamheden verricht aan 5 bruggen. Om precies te zijn; 3 bruggen worden nieuw
aangelegd, 1 wordt vervangen en 1 verbreed:
o 1 Houtmankwakel/voet (nieuw) – ILG
o 1 Houtmankwakel/fiets (vervangen) - (oorspronkelijk BK)
o 1 Dierenasielbrug/fiets (nieuw) - (oorspronkelijk BK)
o 1 Bartlehiembrug/voet (nieuw) - ILG
o 1 Schoonoordbrug/voet en fiets (verbreed) – ILG
50. Voor hoeveel bruggen wordt nu uiteindelijk subsidie aangevraagd?
51. Welke twee bruggen vallen volgens de Provincie onder de BK subsidie en welke bruggen
vallen onder de ILG subsidie (er is nogal een prijsverschil tussen de diverse bruggen)?
52. Hoe verklaart de Gemeente het verschil in bruggen?

3.4 Het verschil in kosten
Antwoord Gemeente Haarlem
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De geraamde kosten zijn volgens de aanvragen uit 2010:
• BK (aug. 2010): totale project €1.800.000 (ex VAT en onvoorzien)
Totale projectkosten
€2.251.000
Onvoorzien
€ 151.500
VAT
€ 300.000 Totaal:
€1.800.000
Specificatie:
Tunnel
Fietsvoorziening

€ 1.170.000
€ 630.000 (2 bruggen + asfalt)

• ILG (dec. 2010): totaal € 726.341,42
Specificatie fietsvoorziening: grondverwerving, 4 bruggen, asfalt, loonkosten.
Het is onduidelijk of dit bedrag inclusief of exclusief VAT is.
Conclusie:
In 4 maanden tijd zijn de kosten (voor de bruggen incl. fietspad) met ongeveer een ton
opgelopen (Waren €630.000 voor 2 bruggen, later € 726.341,42 voor 4 bruggen). De kosten
voor het project bedroegen daarmee in december 2010:
BK: alleen de tunnel
ILG: pad + 4 bruggen
Totaal: tunnel + pad + 4 bruggen

€1.170.000,00
€ 726.341,42
€ 1.896.341,42

Inmiddels is er nog eens 1 brug bijgekomen (volgens de Gemeente 2! Zie punt 3.3)
Dit heeft consequenties voor de BK subsidie die in 2010 op de volgende manier is berekend:
Projectkosten:
€1.800.000
Minus de ILG subsidie (50% van €630.000)
€ 315.000 (-)
Totaal
€1.495.000
BK subsidie is (90 % van het totaal):
€1.345.500

Bij oplopende kosten die vallen onder de ILG verandert de BK subsidie:
Projectkosten (blijven volgens Gemeente gelijk) €1.800.000
Minus de ILG subsidie (50% van €726.341,42) € 363.171 (-)
Totaal
€1.436.829
BK subsidie is (90 % van het totaal):
€1.293.146
Het gevolg is dat de Gemeente bij deze toename van de kosten voor de fietsvoorzieningen een
groter bedrag zal moeten reserveren voor de realisatie van dit project. Men krijgt immers een
lager bedrag uit de BK subsidie, om precies te zijn €52.354,00 bij gelijkblijvende
projectkosten. Dit bedrag zal gezien de ontstane vertraging en de benodigde extra brug die
maar voor 50% door de ILG subsidie wordt gedekt zeker nog oplopen. Het is zeer de vraag of
de totale projectkosten, zoals de Gemeente beweert, gelijk blijven wanneer de kosten voor de
fietsvoorzieningen toenemen. Dit zou beteken dat de tunnel steeds goedkoper zou worden.
Eerder kan men verwachten dat de totale projectkosten toenemen.
53. Kan de Provincie ons aan de hand van de voortgangsrapportages vertellen wat de huidige
geschatte kosten zijn van het totale project?
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In de ILG subsidie wordt een bedrag genoemd van € 726.341,42 voor de aanleg van de 4 aan
te leggen bruggen en fietspad (fietsvoorziening). De vraag is dan:
54. Welk bedrag wordt er gehanteerd voor de aanleg van de 2 bruggen en fietspad die vallen
onder de BK subsidie? De BK subsidie is immers 90% van de totale projectkosten minus
de ILG subsidie (zijnde 50% voor 4 bruggen en fietspad).
55. Welk bedrag uit de ILG subsidie is dan bestemd voor het fietspad en welk bedrag is
bestemd voor de bruggen?
56. Kan de provincie ons aan de hand van de laatste kostenramingen een berekening laten
zien van de ILG subsidie en de subsidie BK?
De totale projectkosten zijn nog steeds niet duidelijk en ook niet te achterhalen voor de
Stichting. De Gemeente maakt in haar antwoord niet goed duidelijk hoe de begroting in elkaar
steekt en waar de verschillen zitten in de beide subsidies. Alle bedragen stammen uit 2010 en
zullen door de opgelopen vertraging inmiddels zijn veranderd. De kosten voor de tunnel
zullen door de nieuwe constructie zijn veranderd.
In uw besluit op de aanvraag (d.d. 22 oktober 2010) staat dat het gevraagde BK
subsidiebedrag €1.336.500, (= 90%) bedraagt van de kosten van de activiteiten volgens de
aanvraag (excl. ILG bijdrage) €1.485.000. Dit is afwijkend van eerdere bedragen.
57.Hoe valt bovenstaande te verklaren?
57. Welke subsidie dekt nu exact welk deel van het fietspad de bruggen en tunnel?
58. Heeft de Provincie inzicht in de actuele kosten?
59. Kan de Provincie ons inzicht geven in het huidige kostenplaatje voor het gehele project?
60. Welke verantwoordelijkheid draagt de Provincie voor eventueel kostenoverschrijding?
61. Hoe controleert de Provincie de Gemeente?
62. Zijn de kosten door verlenging van het tracé en de totaal veranderde constructie van de
drijvende tunnelbak veranderd en zo ja, hoe?

3.5 Grondverwerving: verschillende bedragen
Opvallend: de grond langs het Houtmanpad is in oktober 2010 al aangekocht/ontpacht. De
totale kosten hiervan zijn €102.128,86. In de subsidie aanvraag ILG wordt dit bij de begroting
opgevoerd voor een bedrag van €72.000 terwijl er toen al bekend was dat deze kosten hoger
lagen en ook al waren uitgegeven.
De grond is dus al aangekocht voordat de subsidie is aangevraagd, althans de ILG maar zeker
voordat er een besluit op de subsidieaanvraag is genomen.
Voor zover wij kunnen beoordelen lijkt hier sprake te zijn van onzorgvuldige
informatievoorziening aan de Provincie.
63. Welk bedrag hanteert de Provincie in de begroting?
64. Heeft dit bedrag invloed op de hoogte van de subsidie?
65. Wie betaalt het verschil van ruim €30.000?
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De grondaankoop (nog voor goedkeuring van het voorlopige ontwerp) werkt als een
dwingende verplichting om het project doorgang te laten vinden (er is immers al geld
besteed). Maar ook om niet af te wijken van de route van het tracé (een alternatief tracé heeft
nieuwe grondaankoop tot gevolg). De Gemeente heeft het plan veel duurder gemaakt door
niet te handhaven m.b.t. het bestemmingplan inzake nieuwbouw van de Beatrixschool. De
route kon daardoor niet meer zonder grote ingrepen aangelegd kan worden. Groentoets en
nader onderzoek vooraf hadden zeker tot de conclusie geleid dat een alternatieve route beter
zou zijn geweest in verband met het behoud van karakter, natuur en kwaliteit van het
wandelpad.
66. Mocht de Gemeente het risico nemen om op voorhand grond aan te kopen?
67. Welke invloed heeft de reeds gedane uitgave op de besluitvorming van de Provincie
aangaande dit pad?
68. Kan de Provincie nader onderzoek verlangen over het te volgen tracé?
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4 Wisseling plannen en onduidelijkheid
Het meest westelijke deel (vlak na de Bartlehiembrug tot en met Schoonoordbrug) van het
plan is in het Definiteif Ontwerp sterk veranderd ten opzichte van het Voorlopige Ontwerp
(dat gelijk was aan de huidge situatie).
Het VO, 14-06-2011

Het DO, 14-11-2011

In het Voorlopig Ontwerp (VO) wordt de fietsverbinding niet aangelegd. De fiets- en
voetpaden komen komen net na de Bartlehiembrug op het al bestaande pad. Bomen worden in
het VO op het eilandje niet gekapt. Bezwaren of zienswijzen zijn daarom over dit deel van het
tracé niet ingediend omdat er niets iets zou veranderen. De verbrede Schoonoordbrug in het
DO is in het VO niet ingetekend.
Tracétekening van 08-08-2011

Ook in de tracétekening van 8 augustus 2011 is niet duidelijk wat de Gemeente van plan is
met het eilandje. De benaming “omgevingsvergunning”op de tekening doet vermoeden dat
de tekening specifiek gebruikt is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning (zie
onderwerp). Dit betekent dat voor dit deel eigenlijk onjuiste tekeningen zijn gebruikt en dat er
dus een verkeerde voorsteling van zaken is gegeven bij het verkrijgen van de
omgevingsvergunning.
Het RO 20 – 02 - 2012

Opvallend in de tekening is dat opeens te zien is dat de nieuwe (Bartlehiem) voetgangersbrug
veel dichter bij de oude brug komt te liggen dan op het DO en de tracétekening zichtbaar
waren. (Vergelijk met de tracétekening waarin de voetgangersbrug tot vlakbij de hoek met de
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brouwersvaart ligt). Er staan meer te kappen bomen (6) op dan de twee die eerder in het DO
stonden aangegeven.
Het is de Stichting nog steeds onduidelijk welke tekening de juiste is.
69. Heeft de Gemeente alle veranderingen beargumenteerd bij de provicie?
70. Zijn alle veranderingen ook bekend bij de provincie? En zo ja, waaruit blijkt dat?
71. Is de provincie het met de stichting eens dat er geen volledige inspraak heeft
plaatsgevonden?
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5 Kwaliteit ontwerp en alternatief
De Gemeente Haarlem heeft geen integrale visie op de totale recreatieve fietsroute waar het
Houtmanpad onderdeel van zou moeten uitmaken. De route heeft ook geen regionaal belang
zoals in de subsidievoorwaarden wel wordt verlangd. (zie ook 1.5 ad 4)

5.1 Volwaardige fietsverbinding?
De Gemeente spreekt in de subsidie aanvraag over een “volwaardige fietsverbinding”.
In het VO was sprake van gedeeld gebruik door fietsers en wandelaars op delen van het pad.
In het VO kwamen fiets en voetpad samen vlak na de Bartlehiembrug. In het DO is ineens
sprake van de aanleg van een gescheiden fiets- en voetpad plus verbreding van een brug op
het meest westelijk deel van het Houtmanpad (het eilandje). De Provincie is hier pas na het
raadsbesluit van december 2011 over ingelicht.
De Gemeente verklaart aan de Provincie dat dit deel een logische en functionele voortzetting
van het fietspad is. In het DO is na de Schoonoordbrug weer sprake van gemengd gebruik
door fietsers, wandelaars en ander verkeer.
Deze “logische en functionele voortzetting” wordt duidelijk niet gehanteerd voor het
oostelijk deel van het pad. Hier eindigt de fietsverbinding na het passeren van de randweg.
Dit deel van de fietsverbinding (een afstand van 160 meter tussen Abel Tasmankade en
Westelijke Randweg) wordt hemaal niet uitgevoerd. Hier wordt een korte dwarsverbinding
naar de toegangsweg van de atelierwoningen en het parkeerterrein van de Focusschool
gecreëerd. Dit deel van de fietsverbinding krijgt hier geen aparte status als fietspad. Dit deel is
ook niet geschikt voor de status “fietspad” vanwege de aanwezigheid van ander verkeer en
voetgangers, parkeerplaatsen en het bestemmingsverkeer.

5.2 Alternatieve route 2
De goedkoopste en door de gebruikers meest geaccepteerde alternatief is het plaatsen van een
bordjes “Voetpad, fietser te gast”. Dan kunnen ook de kinderen die naar school fietsen veilig
gebruikt blijven maken van het pad, zonder omver gereden te worden door racefietsers. Het
blijft dan een echt langzaam verkeer pad.
72. Is de Provincie op de hoogte van de goedkopere alternatieven?

Alternatieve route zoals voorgesteld door Stichting WTG
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6 Subsidievoorwaarden
6.1 Voorwaarden subsidieaanvraag
In de vorige hoofdstukken is al gewezen op het ontbreken van een peilformat (hoofdstuk 1.4).
ook is de voorwaarde regionaal belang niet aangetoond (hoofdstuk 5).

6.2 Aanbesteding
De Gemeente houdt zich niet aan de subsidieverordening ILG waarin duidelijk wordt vermeld
dat de aanbesteding openbaar moet zijn. 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 betreffende aanbesteding toe te passen bij het verstrekken van
opdrachten”. De aanbesteding door de Gemeente heeft 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.
73. Wat is de visie van de Provincie op de aanbesteding?
74. Is de aanbesteding gedaan volgens de voorwaarden?
Op 28 december 2012 schreef de gemeente: “Om bestuurlijke besluitvorming mogelijk te
maken verzoek ik u in te stemmen met ons plan + verzoek uitstel tot 31 dec 2011”
75. Het nut van een verlenging van 3 dagen begrijpt de Stichting niet . Kan de Provincie dat
uitleggen?

6.3 Argumenten van de Gemeente bij 4e verzoek om subsidietermijn te
verlengen
Een voorwaarde voor het verlenen van de subsidie is het op tijd rond zijn van de
vergunningen. In december 2012 heeft de Gemeente de Provincie voor de vierde keer
verzocht de subsidietermijn te verlengen. De Stichting heeft in haar brief van januari 2013
uitgebreid beargumenteerd dat van een verlenging zeker geen sprake kan zijn omdat de laatste
en uiterste termijn inmiddels verstreken is.
De omgevingsvergunning voor de tunnel is op 21 september 2012 afgegeven. In de
oorspronkelijke planning zou het gehele fietspad er toen al hebben moeten liggen. Door
onzorgvuldig handelen bij de aanvraag van vergunningen valt het de Gemeente zelf te
verwijten dat deze niet op tijd onherroepelijk zijn.
76. Welke argumenten voert de Gemeente Haarlem aan om een eventuele vierde verlenging
van de subsidietermijn te rechtvaardigen?
77. Zijn deze argumenten voor de Provincie steekhoudend of beschouwt de Provincie de
subsidietermijn inmiddels als definitief verstreken?

Fragment uit: ProvNH. ILG-TWIN-Hsubsidie, opschortende voorwaarde 1-11-11
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78. Over welke vergunningen heeft men het op de één na laatste dag van 2010?
“Later bleek dat….”
De omgevingsvergunning is pas in 2012 afgegeven en bezwaren hiertegen lopen nog.
79. Op welk moment is de aanvraag verder in behandeling genomen?

6.4 Voortgangsrapportage
Uit de mailwisseling van 17 sept. 2012 blijkt dat de Gemeente Haarlem 8 maanden te laat is
met het verstrekken van een voortgangsrapportage.
80. Waarom worden er termijnen gesteld aan voortgangsrapportages?
81. Wat zijn de gevolgen van het te laat indienen van een voortgangsrapportage?
82. Is de Gemeente hiervoor gewaarschuwd of heeft zij een sanctie gekregen?
Een burger die zich niet aan de regels of gewoonweg te laat is, heeft geen recht meer op
subsidie.

6.5 Melding wijzigingen
83. Wanneer is besloten de constructie van de onderdoorgang in de tunnel te veranderen en
heeft dit consequenties voor de kostprijs en de subsidie?
84. Is de Provincie op de hoogte gesteld van de verandering van de onderdoorgang, en zo ja,
wanneer?
85. Heeft de Gemeente deze wijziging gemotiveerd en zo ja, wanneer?
86. Is de Provincie op de hoogte van de na het Definitief Ontwerp aangepaste plannen
(ondermeer door de aangenomen CDA-motie). Zo ja, uit welke stukken blijkt dit?
87. Heeft de Provincie ingestemd met de veranderingen en zo ja, op welke gronden?
88. Is de Provincie op de hoogte van het feit dat de Gemeente zich niet aan de
subsidievoorwaarden heeft gehouden?
89. Zo ja, ziet de Provincie hier een reden in om de subsidie stop te zetten?
90. Als de Provincie hier geen reden inziet om de subsidie stop te zetten, kan zij dit dan aan
ons uitleggen?
91. Wanneer de Provincie niet van dit feit op de hoogte was, gaat zij dan alsnog iets met deze
informatie doen?
92. Kan de Provincie als grootste financier nog voor de volle 100% achter de doelmatigheid
en kwaliteit van dit project staan (ook gezien in het licht van de maatschappelijke
weerstand die tegen dit project is ontstaan)?

