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Onderwerp: Vaststelling ontwerp fietspad Claus Sluterweg  

Reg.nummer: 2013-162602 

 

 

 

1. Inleiding 

Huib Bakker Bouw (HBB) is voornemens de locatie Houthof aan de Claus 

Sluterweg (tussen Wagenweg en Westelijke Randweg) te herontwikkelen. HBB 

heeft daartoe een omgevingsvergunning aangevraagd, die inmiddels door B&W 

verstrekt is. 

 

Tijdens het communicatie- en participatietraject is door omwonenden de wens 

uitgesproken de veiligheid van fietsers op de Claus Sluterweg te verbeteren door de 

aanleg van een fietspad tussen de kruising Wagenweg en de aansluiting van de 

Claus Sluterweg en de Zandvoorter Allee (zie bijlage 1 en 2). 

 

Het college geeft invulling aan de wens van de omwonenden door het fietspad te 

realiseren. Hiervoor is een ontwerp gemaakt dat in het 1
ste

 kwartaal van 2013 zes 

weken ter inzage heeft gelegen. 

 

Tot op heden is het definitief ontwerp niet vastgesteld. Hiervoor zijn twee redenen. 

De eerste reden is dat er nog formele afspraken met provincie gemaakt moesten 

worden over het grondgebruik. Inmiddels is daarvoor een beheersovereenkomst 

gesloten en wordt op termijn de grond overgedragen aan de gemeente. Ten tweede 

is de omgevingsvergunning van het project Houthof juridisch aangevochten, 

waardoor er vertraging is ontstaan. Het juridische geschil is inmiddels in het 

voordeel van de gemeente beslecht.  

 

De inspraakreacties en het definitieve ontwerp dat daarop gebaseerd is zijn bij deze 

nota gevoegd (zie bijlagen 2 en 3) 

 

2. Collegebesluit 

Het college besluit 

1. Het definitief ontwerp van het fietspad langs de Claus Sluterweg vast te 

stellen (zie bijlage 2). 

2. De betrokkenen worden geïnformeerd. 

3. Dit voorstel wordt ter informatie naar de commissie beheer gezonden. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het realiseren van een veiligere fietsverbinding, onder andere ten behoeve van de 

scholieren van het naastgelegen Coornhert Lyceum, door het aanleggen van een 

fietspad tussen de kruising Wagenweg en de kruising van de Claus Sluterweg en de 

Zandvoorter Allee. 

Collegebesluit 
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4. Argumenten 

Beleid 

 Door de aanleg van het fietspad wordt het fietsverkeer op de Claus 

Sluterweg gescheiden van het autoverkeer, hetgeen de verkeersveiligheid 

bevordert. 

 Het nieuw aan te leggen fietspad maakt onderdeel uit van het HVVP 

fietsnetwerk. 

 De fietsroute sluit aan op een door de provincie gewenste fietsverbinding 

langs de randweg en over de Houtvaart richting Aerdenhout en draagt 

daardoor bij aan een betere bereikbaarheid van de kust voor fietsers. 

 

Communicatie en participatie 
 De wens tot aanleg van het fietspad komt voort uit het participatietraject 

rondom de herontwikkeling van het kantoor Houthof door HBB. 

 

Inspraak 

 Het ontwerp heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn drie reacties binnen 

gekomen die in beginsel allemaal positief zijn over de aanleg. 

 Op basis van de inspraakreacties heeft één aanpassing gevonden; de 

aansluiting van het fietspad op de Claus Sluterweg is verlegd om daarmee 

een boom te behouden waarmee in het ontwerp geen rekening was 

gehouden. 

 Er wordt nog bezien of het mogelijk is om in het kader van ‘werk met werk 

maken’ binnen het project onderhoud te plegen aan het asfalt van het 

bestaande fietspad tussen Claus Sluterweg en de kruising Westelijke 

Randweg/Wagenweg; 

 

Juridisch 

 Fietspad loopt over grondgebied van Provincie Noord-Holland. PNH ziet 

het belang van het fietspad in en werkt mee. 

 

Financiële paragraaf 

 De totale kosten van de aanleg van het fietspad bedragen € 54.000. Deze 

kosten worden gedekt uit: 

o BDU-subsidie à maximaal € 24.500 (kostenplaats 8910101) 

o eenmalige bijdrage van HBB à € 15.000 uit Anterieure 

overeenkomst Claus Sluterweg 125, d.d. 7 mei (kostenplaats 

8910101) 

o eigen bijdrage van de gemeente à € 14.500, welke gedekt wordt uit 

het exploitatiebudget van het POW (Groot Onderhoud Openbare 

Verharding, (kostenplaats 8910104.4497.6232). 

 De subsidiebeschikking van de provincie is ontvangen d.d. 18 juli 2012. 

 De toename in beheerkosten (circa € 500/jaar) is dermate laag dat dit in de 

onderhoudsbegroting kan worden opgevangen. 
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5. Kanttekeningen 

 Ten behoeve van het fietspad moet één boom gekapt worden (op de grond 

van PNH). PNH is akkoord met het kappen van de boom, mits wordt 

voldaan aan de herplantplicht. 

 Subsidievoorwaarde is dat de aanvraag tot definitieve vaststelling van de 

subsidie voor 31 december 2013 ingediend moet worden bij de provincie. 

Mogelijk gaat die termijn niet gehaald worden, er wordt een uitstelverzoek 

ingediend. 

 Er is een beheersovereenkomst afgesloten met provincie Noord-Holland, de 

formele grondtransactie moet nog plaatsvinden. 

 

 

6. Uitvoering 

Daags na raadsbesluit: 

 wordt het fietspad gerealiseerd. De doorlooptijd van de werkzaamheden is 4 

weken. 

 omwonenden en belanghebbenden worden per brief geïnformeerd over de 

werkzaamheden. 

 

 

7. Bijlagen 

 Bijlage 1 - Locatie fietspad Claus Sluterweg, d.d. 8 september 2011 

 Bijlage 2 - Inspraakreacties fietspad Claus Sluterweg d.d. 16 april 2013 

 Bijlage 3 - Ontwerp fietspad Claus Sluterweg d.d. 16 april 2013 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris    de burgemeester 
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