
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. 
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INDIENING 
 
Steller vragen: Cees Leenders, VVD 
  
Datum: 28 februari 2012 
 
Onderwerp: Fietsbrug over Houtvaart 
 
Wijze van beantwoording:  
 0 mondeling 

0 in commissie SAM / RUI / MID / SC 
0 in raadsvergadering 
X schriftelijk 

 
uiterlijke beantwoording: voor 12 maart 2012 
 
VOORAF:  
 
Beantwoording voor 12 maart in verband in verband met het feit, dat dit onderwerp is geagendeerd 
voor de commissievergadering van 15 maart in Bloemendaal en het de VVD Heemstede noodzakelijk 
lijkt de beslissing van Heemstede voorafgaand aan deze vergadering aan Bloemendaal mede te 
delen. 
 
De berichtgeving in het HaarlemsDagblad van 28 februari 2012 suggereert dat er een akkoord is over 
de positie van de fietsbrug over de Houtvaart, waarbij de noordelijke variant de enig haalbare optie is 
vanuit de Bloemendaalse visie. 
 
Tevens wordt vermeld, dat de betrokken gemeenten en provincie de meerkosten van deze variant 
moeten ophoesten. Voor Heemstede wordt een bedrag genoemd van € 19.500. 
 
 
VRAAG 
 
VRAGEN: 
 
Vraag: is deze berichtgeving juist? 
 
Antwoord: juist is dat het college van de gemeente Bloemendaal aan haar raad het voorstel doet in te 
stemmen met het collegestandpunt van Bloemendaal, namelijk medewerking te verlenen aan de 
nieuwe noordelijke variant van de fietsverbinding over de Houtvaart. Hierbij stelt het Bloemendaalse 
college voor de meerkosten ad €  300.000 te verdelen naar rato van inwonersaantallen, waarbij 
Bloemendaal € 16.500 zou bijdragen, Heemstede € 19.500 en Haarlem € 114.000 en ervan uitgaande 
de provincie een extra BDU-uitkering van € 150.000 beschikbaar stelt.  
 
--------------------- 
 
Vraag: wat is de insteek van het Heemsteedse college bij dit dossier? 
 
Antwoord: wij hebben reeds in december 2011 het college van Bloemendaal schriftelijk verzocht (van 
deze brief heeft u een afschrift ontvangen) de gekozen insteek te heroverwegen en alsnog 
medewerking te verlenen aan een zuidelijker gelegen variant die past binnen het door de provincie 
beschikbaar gestelde budget van € 600.000. Uitgangspunt hierbij is dat de functionaliteit van de 
verbinding in de noordelijke variant niet toeneemt en dat niet onderbouwd is waarom het noodzakelijk 
is € 300.000 extra gemeenschapsgeld uit te geven. 
 
----------------------- 



 
De VVD Heemstede is tegen het meebetalen aan de voorgestelde variant en vindt dat als de 
gemeente Bloemendaal als enig deze variant wil, de gemeente Bloemendaal de meerkosten hiervan 
zelf maar moet ophoesten. 
 
Vraag: wat gaat het College beslissen?  
 
Antwoord: zoals hiervoor aangegeven hebben wij reeds een standpunt ingenomen. Dit standpunt is 
onveranderd.  
In het voorstel van Bloemendaal aan haar gemeenteraad staat correct aangegeven dat de gemeente 
Heemstede geen meerkosten wil maken omdat de gewone variant ook voldoet. In het Bloemendaalse 
voorstel staat ook vermeld dat Haarlem het voorstel doet de kosten gelijk te verdelen dus ieder  
€ 50.000.  
 
Indien de raad van Bloemendaal besluit geen medewerking te verlenen aan de noordelijke variant of 
enige andere variant, dan vervalt de fietsverbinding en vloeit het door de provincie beschikbaar 
gestelde budget ad € 600.000 terug naar de provincie. 
 
De vraag is ook of de raad van Bloemendaal het voorstel van het college volgt in de wetenschap dat 
Heemstede de goedkopere variant voorstaat en Haarlem heeft aangegeven maximaal € 50.000 te 
willen bijdragen. 
 
-----------------------  
 
Vraag: wanneer wordt de gemeenteraad over het besluit geïnformeerd? 
 
Antwoord: wij zullen u als raad na 15 maart 2012 informeren over het besluit van de raad van 
Bloemendaal in deze.  
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ANTWOORD  
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ] 
 
datum: 9 maart 2012  
 
 
 
 
 
 


