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1. Het college neemt kennis van de projectwijziging Stadsnatuurpark Westelijk Tuinbouwgebied.
2. De participanten en belanghebbenden ontvangen informatie door middel van de bijgevoegde

bewonersbrief; de media krijgen een persbericht.
3. Het college informeert de commissie Beheer over dit onderwerp.
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DOEL: Informeren
Het college verschaft inzicht in de consequenties van de projectwijziging in het project Stadsnatuurpark
Westelijk Tuinbouwgebied en stuurt dit ter informatie naar de commissie Beheer om de raad op de
hoogte te brengen hoe de resterende investering wordt aangewend (protocol actieve informatieplicht,
artikel 4 lid 1).
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1. Inleiding
Op 6 februari 2002 heeft de raad het Landschapsbeheerplan Westelijk Tuinbouw-
gebied vastgesteld. Dit plan is vertaald in het ontwerp Bestemmingsplan Binnen-
duinrand en op 5 juli 2007 door het college vastgesteld. Nadere uitwerking van de
plannen heeft plaats gevonden binnen een breed opgezet participatieproces. Hierin
heeft het ontwerp van het stadsnatuurpark vorm gekregen.
Met de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014 is door de raad besloten
de aanleg van het stadsnatuurpark op te schorten en daarmee een bedrag van
€ 760.000,- te bezuinigen op het project Westelijk Tuinbouwgebied, IP 65.11. Op
basis van de herijking ten behoeve van de Kadernota 2012 zal getracht worden
alsnog de aanleg van het stadsnatuurpark te realiseren.
Met de beschikbaarheid van een tweetal provinciale subsidies en een aanvullende
eigen bijdrage is het vanuit het oorspronkelijk project echter nog wel mogelijk om
aan het bestaande Houtmanpad een fietsverbinding te creëren onder de Westelijke
Randweg door, richting Bloemendaal.
Met deze nota wordt u geïnformeerd over de wijziging in de project uitgangspunten.

2. Kernboodschap
 Helderheid verschaffen aan participanten en belanghebbenden over deze

wijziging in het project.

3. Consequenties
 De uitvoering van het stadsnatuurpark wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld.
 Een voortvloeisel van de reeds ingezette voorbereidende werkzaamheden is

dat inmiddels de benodigde gronden voor de aanleg van de fietsverbinding
van het Houtmanpad zijn verworven.

4. Vervolg
 Participanten en belanghebbenden zullen met een bewonersbrief (zie

bijlage A) op de hoogte gesteld worden van de onderhavige
projectwijziging.

 De aanleg van het plandeel fietsverbinding maakte onderdeel uit van het
plan voor het Stadsnatuurpark Westelijke Tuinbouwgebied. In participatie
met belanghebbenden zal gekeken worden naar inpassing van het fietspad
in de bestaande ruimte en materialisatie. Hierna zal door het college een
nieuw VO worden vrijgegeven voor inspraak.

 Op 20 oktober 2010 is door de provincie de beschikking afgegeven voor de
subsidie Bereikbaarheid kust. Een aanvullende ILG subsidie is eind 2010
aangevraagd.

 Voor een complete financiële dekking van de werkzaamheden zal de raad
nog gevraagd worden krediet vrij te maken welke thans benoemd staat in
het investeringsplan (IP 61.45).

 Volgens planning zullen de werkzaamheden aan het fietspad en fietstunnel
eind 2011 starten. Planologisch maakt het vigerende bestemmingsplan
uitvoering van de werkzaamheden mogelijk.

5. Bijlagen
a) Bewonersbrief inclusief overzichtstekening projectwijziging.
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Geachte heer, mevrouw,

In het verleden hebben we u geïnformeerd over de plannen van de gemeente
Haarlem voor het Westelijk Tuinbouwgebied. Met dit schrijven wil ik u op de
hoogte brengen van de actuele stand van zaken.

De gemeente Haarlem staat voor een omvangrijke bezuinigingsopgave. Deze vraagt
om het maken van (pijnlijke) keuzes die voor een duurzame toekomst van Haarlem
noodzakelijk zijn. Dit heeft onder andere gevolgen voor de uitvoering van
projecten. Voor het Westelijk Tuinbouwgbied betekent dit dat het plan om in het
noordelijke gedeelte een stadsnatuurpark aan te leggen vooralsnog niet door gaat.
Hierdoor blijft het Westelijk Tuinbouwgebied in zijn huidige vorm bestaan en
wordt dit voorlopig niet als recreatief gebied ingericht.

De fietsverbinding op het Houtmanpad, tussen de brug over de Delft en de
Schoonoordbrug, wordt wel op korte termijn aangelegd. Hiervoor zal de tunnel
onder de N208 worden aangepast. Naar verwachting gaat de aanleg in februari 2012
van start en zal het fietspad, met de onderdoorgang, rond mei 2012 klaar zijn.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Aad
Batenburg via tel. 023-511.3843 of e-mail abatenburg@haarlem.nl.
Kijk voor actuele informatie over dit project: www.haarlem.nl.

Met vriendelijke groet,

Aad Batenburg
projectmanager

Aan de bewoners, ondernemers en omwonenden van het Westelijk
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Gemeente Haarlem, Stedelijke Projecten

afdeling Projectmanagement

Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem

Datum
Ons kenmerk

Contactpersoon
Doorkiesnummer

E-mail adres
Bijlage(n)

Onderwerp

13 december 2010
STP2010/415636
Mw. M. Hartman
023-511 3946
m.hartman@haarlem.nl
-
Wijziging plannen Westelijk Tuinbouwgebied

mailto:abatenburg@haarlem.nl
http://www.haarlem.nl/



