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College wil stoppen met fietspad naast het Houtmanpad 

Geachte heer / mevrouw, 

Het college van burgemeester en wethouders heeft 26 november 2013 besloten de 
gemeenteraad voor te stellen geen fietspad aan te leggen naast het Houtmanpad. Het project 
heeft op dit moment te maken met een financieel tekort. Daamaast verwacht de gemeente nog 
extra kosten en zijn er onzekerheden in de procedures. In het huidige economische klimaat 
meent het college dat het verstandiger is het project te stoppen. 

Lange geschiedenis 
De mogelijke aanleg van het fietspad kent een lange geschiedenis. In 2002, 2005 en 2007 
werden al vier plannen vastgesteld waarin het fietspad voorkwam. Het vormde een onderdeel 
van het stadsnatuurpark waarover in 2008 uitgebreid werd gepartici-peerd. In 2011 besloot de 
gemeenteraad wegens gebrek aan financiering het stads-natuurpark voorlopig niet aan te 
leggen, maar het fietspad wel. Na participatie over het ontwerp vond in 2011 inspraak plaats. 
Dit leidde tot positieve en negatieve reacties, gevolgd door diverse procedures van 
tegenstanders en de gemeente. Daarmee liepen de kosten op en duurde het langer voor er 
daadwerkelijk gestart kon worden met de aanleg. 

Overwegingen 
Op dit moment heeft het project te maken met een financieel tekort. Er lopen verschillende 
procedures tegen de aanleg van het pad waardoor het onduidelijk is hoeveel het pad 
uiteindelijk gaat kosten. Het college meent daarom dat het verstandiger is nu te stoppen 
met het fietspad omdat de kosten nauwelijks beheersbaar zijn. 

Naar verwachting spreekt de gemeenteraad zich hierover uit op 19 december 2013. 

Meer informatie 
Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
Kijk voor meer informatie op www.haarlem.nl/houtmanpad. 

Met vriendelijke groet. 

Gerben Korten 
Procesmanager 
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