
 

raadsfractie Haarlem 

 

Aan het college van B&W van Haarlem 

Haarlem, 28 november 2013 

 

Geacht college, 

 

U geeft in een persbericht d.d. 27 november 2013 aan te willen stoppen met de plannen 

voor een fietspad naast het Houtmanpad. 

Daarvoor zal de gemeente in deze financiële zware tijden een hoge prijs betalen, al zijn 

wij ons zeer bewust dat doorgaan ook een prijs kent. In een tijd waarin wij op de meest 

essentiële zaken als gemeente zullen moeten bezuinigen maakt dit een uiterst slechte 

indruk. 

De planvorming en procedure maken verder op de raad en de inwoners een aanhoudend 

chaotische, slecht geregisseerde indruk, gelet op onder meer de herhaalde rechtelijke 

uitspraken waarin de gemeente terecht is gewezen. 

De fractie van D66 stelt u daarom de volgende schriftelijke vragen conform art. 38 van 

het Reglement van Orde: 

1. Kunt u, nog voor de behandeling in commissie en raad van uw voornemen 

tot het afblazen van dit project, een volledig maar bondig feitenrelaas aan de 

raad verstrekken van de planvorming, de inspraak, de procedures en 

besluitvorming vanaf het vroegste begin, inclusief alle gerechtelijke 

behandelingen? 

2. Kunt u daarbij een volledig overzicht geven van de in uw ogen door de gemeente, 

c.q. het college gemaakte fouten in procedurele, inhoudelijke, juridische en 

bestuurlijke zin? 

3. Kunt u daarbij aangeven wat uw conclusies zijn naar aanleiding van die gemaakte 

fouten? 

4. Kunt u daarbij aangeven wat naar uw mening daarvan de consequenties behoren 

te zijn? 

5. Kunt u aangeven waarom u al een bewonersbrief rondstuurt nog voor de raad 

zich heeft kunnen oriënteren op heldere stukken van uw kant in deze (de brief 

voldoet hierin geenszins)? 

Wij mogen immers aannemen dat er een uitvoerige nota met grondige 

kosten/batenanalyses en juridische adviezen in het college heeft voorgelegen, 

evenals meerdere keuzescenario’s, op het moment van uw besluitvorming. Het is 

een dergelijk stuk dat wij bij raads- en commissiebehandeling van u verwachten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Paul Marselje 


